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Hành trình nào cũng cần 

Lực lượng công an đang đồng loạt ra quân 
tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng 
cháy chữa cháy trên phạm vi toàn tỉnh 
nhằm ngăn chặn, hạn chế các vụ cháy xảy 
ra gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 
chết người do nguyên nhân chủ quan. 

Chủ động kiểm tra, kịp thời xử lý 
vi phạm về phòng cháy
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Sinh viên Trần Tân Tỵ và Nguyễn Văn Sanh (thứ nhất và thứ hai từ 
trái sang) thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Ảnh: N.M

VÒNG 25 V-LEAGUE 2022:

Định đoạt ở Thiên Trường

Kết nối yêu thương - 
Cùng em vượt khó
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Báo Đảng phải có tiếng nói phản biện 
mạnh mẽ, mang tính xây dựng

Bà Đồng Thị Ánh được vinh danh 
“Doanh nhân nữ ASEAN tiêu biểu”

nỗ lực, 
bền bỉ

Đó là khẳng định của Nguyễn Văn Sanh (24 tuổi, ở thị trấn Tuy Phước, huyện 
Tuy Phước) và Trần Tân Tỵ (20 tuổi, ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn), sinh 
viên lớp Cao đẳng K14 Cơ điện tử, khoa Điện, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ 
Quy Nhơn. Hai bạn nằm trong số 100 học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp 
xuất sắc và các đại sứ kỹ năng nghề toàn quốc năm 2022. 
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lMạnh mẽ sống, 
truyền động lực
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Bình Định

Từ ngày 8 - 12.11, Đoàn 
công tác Bộ CHQS tỉnh Bình 
Định do đại tá Trần Thanh Hải- 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS 
tỉnh làm trưởng đoàn đã có 
chuyến thăm, làm việc và 
bàn giao kinh phí hỗ trợ xây 
dựng công trình hữu nghị 
năm 2022 cho Bộ CHQS 2 tỉnh 
Attapư và Champasak (nước 
CHDCND Lào).

Đến thăm và làm việc tại 
Bộ CHQS 2 tỉnh Attapư và 
Champasak, trong không khí 
đoàn kết thắm tình hữu nghị, 
đại tá Trần Thanh Hải, Chỉ huy 
trưởng Bộ CHQS tỉnh đã thông 
báo một số điểm nổi bật về tình 

hình KT-XH, quốc phòng, an 
ninh của tỉnh Bình Định thời 
gian qua và bàn giao kinh phí 
hỗ trợ để xây dựng công trình 
hữu nghị cho Bộ CHQS 2 tỉnh 
Attapư và Champasak, mỗi đơn 
vị 1 tỷ đồng. Đồng thời, mong 
muốn với nguồn kinh phí hỗ 
trợ này sẽ góp phần cải thiện 
nơi sinh hoạt, học tập cho cán 
bộ, chiến sĩ của Bộ CHQS 2 tỉnh 
Attapư và Champasak.

Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS 
2 tỉnh Attapư và Champasak 
đã cảm ơn những tình cảm mà 
cán bộ, chiến sĩ và nhân dân 
tỉnh Bình Định đã dành cho 
LLVT 2 tỉnh. Đặc biệt đánh giá 
cao sự giúp đỡ của Bộ CHQS 

tỉnh Bình Định thời gian qua, 
đã quan tâm hỗ trợ một phần 
kinh phí giúp Bộ CHQS 2 tỉnh 
Attapư và Champasak xây 
dựng và củng cố doanh trại. 
Việc làm này càng khẳng định 
tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt 
giữa 2 nước, 2 quân đội và sẽ 
là nguồn động viên tinh thần 
to lớn, góp phần giúp cán bộ, 
chiến sĩ LLVT 2 tỉnh Attapư và 
Champasak hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác Bộ CHQS 
tỉnh Bình Định cũng đã đến 
thăm cán bộ, chiến sĩ Trường 
Quân sự tỉnh Attapư và Đại 
đội biên giới 521/Bộ CHQS tỉnh 
Champasak.  THÀNH PHÚC

Hỗ trợ kinh phí 2 tỉnh Nam Lào 
xây dựng công trình hữu nghị quân sự

Bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình hữu nghị năm 2022 cho Bộ CHQS  tỉnh Attapư.                                Ảnh: THÀNH PHÚC

(BĐ) - Trong khuôn khổ Hội 
nghị thượng đỉnh Doanh nhân 
nữ ASEAN 2022 tại Hà Nội ngày 
11.11 đã diễn ra lễ vinh danh 
“Doanh nghiệp nữ ASEAN 
tiêu biểu” và “Doanh nhân nữ 
ASEAN tiêu biểu”. 

Đặc biệt, tỉnh Bình Định có 1 
nữ doanh nhân là bà Đồng Thị 
Ánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ 
doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch 
Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình 
Định, Phó Chủ tịch Hội đồng 
quản trị kiêm Tổng Giám đốc 
Tổng Công ty PISICO Bình 
Định - CTCP, là 1 trong 8 
doanh nhân của cả nước được 
vinh danh “Doanh nhân nữ 
ASEAN tiêu biểu”.

Hội nghị thượng đỉnh Doanh 
nhân nữ 2022 có chủ đề “Cùng 
hành động - Cùng lớn mạnh 
trong thực tế mới”, do Hội đồng 
Doanh nhân nữ Việt Nam và 
các đối tác, Liên đoàn Thương 

Bà Đồng Thị Ánh được vinh danh 
“Doanh nhân nữ ASEAN tiêu biểu”

mại và Công nghiệp Việt Nam 
tổ chức. 

Hội nghị là dấu ấn quan 
trọng, khẳng định bản lĩnh và 
sức mạnh của các nữ lãnh đạo, 
doanh nhân trên các diễn đàn 

quốc gia và quốc tế trong 
thúc đẩy bình đẳng giới, 
nâng cao quyền kinh tế của 
phụ nữ, góp phần thực hiện 
mục tiêu phát triển bền vững 
của Liên hợp quốc. MAI HOÀNG

(BĐ) - Chiều 11.11, Viện 
Nghiên cứu phát triển KT-XH 
tỉnh tổ chức Hội thảo góp ý 
đề tài thực trạng và khuyến 
nghị phát triển kinh tế tuần 
hoàn (KTTH) tỉnh Bình Định. 
Tham gia Hội thảo có đại diện 
Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh, 
Liên hiệp các Hội KHKT Bình 
Định, Công ty CP Môi trường 
Bình Định, Hiệp hội Gỗ và Lâm 
sản Bình Định…

Đề tài do Viện Nghiên cứu 
phát triển KT-XH tỉnh chủ 
trì, TS Nguyễn Đình Thành 
làm chủ nhiệm. Tại Hội thảo, 
chủ nhiệm đề tài đã trình bày 
các nghiên cứu: Tổng quan 
về KTTH; thực trạng mô 
hình KTTH tại Bình Định và 
khuyến nghị phát triển KTTH 
tỉnh Bình Định. 

Báo cáo tại Hội thảo cho 
thấy, thực trạng ứng dụng 
KTTH tại Bình Định thể hiện 
ở hoạt động sản xuất nông 
nghiệp,  công nghiệp chế 
biến, chế tạo. Cụ thể, sản 
xuất nông nghiệp đã tạo ra 
một lượng phế, phụ phẩm 
lớn trong trồng trọt sau thu 
hoạch, chăn nuôi và lâm 
nghiệp. Đối với công nghiệp 
chế biến, chế tạo thì thể hiện 
trong hoạt động sản xuất chế 

biến thực phẩm, may mặc, gỗ 
và các sản phẩm từ gỗ, phân 
bón, hóa chất, vật liệu xây 
dựng từ khoáng phi kim…

Các đại biểu tham dự Hội 
thảo đã tham gia đóng góp 
nhiều ý kiến, như: Cần làm rõ 
mục tiêu nghiên cứu đề tài, 
đặc biệt là phần khuyến nghị 
phát triển KTTH ở Bình Định 
nhằm đưa ra các giải pháp 
phù hợp, khả thi mang tính 
bền vững để thực hiện tại tỉnh 
trong thời gian tới và về lâu 
dài; cần bổ sung, làm rõ nội 
dung thực trạng và khuyến 
nghị KTTH ở Bình Định, khi 
cứ liệu đưa ra trong báo cáo 
chưa cân đối. Đồng thời, làm 
rõ các chính sách đang áp 
dụng phát triển KTTH tại 
tỉnh, chính sách nào không 
còn phù hợp so với thực tế để 
đưa vào phần khuyến nghị 
để tỉnh xem xét chỉ đạo bổ 
sung, sửa đổi; xem xét, bổ 
sung nguồn gốc cứ liệu đã 
trích dẫn (số liệu, hình ảnh, 
biểu đồ…) trong báo cáo…

Trên cơ sở các ý kiến đóng 
góp của đại biểu, chủ nhiệm 
đề tài và nhóm nghiên cứu sẽ 
rà soát, điều chỉnh để hoàn 
thiện nội dung đề tài.

TRỌNG LỢI

Hội thảo góp ý đề tài 
phát triển kinh tế tuần hoàn 
tỉnh Bình Định

Bà Đồng Thị Ánh (thứ ba từ phải sang) là 1 trong 8 doanh nhân của cả nước 
được vinh danh “Doanh nhân nữ tiêu biểu ASEAN”.

(BĐ) - Ngày 12.11, tại Trung 
tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi 
tỉnh đã tổ chức vòng chung kết 
cuộc thi Dự án khởi nghiệp 
Sáng tạo Thanh niên Bình Định 
lần thứ II, năm 2022.

Tham gia cuộc thi, có 9 dự 
án xuất sắc lọt vào vòng chung 
kết, thuộc các lĩnh vực về thực 
phẩm chức năng, du lịch, vật 
tư nông nghiệp, nông nghiệp 
sạch, cơ điện…

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 
giải nhất cho dự án “Electric 
Bicycle Cafe” của nhóm sinh 
viên Trường ĐH Quy Nhơn; 
trao giải nhì cho dự án “Phát 
triển các dịch vụ võ cổ truyền 
Bình Định” của nhóm ĐVTN 
TP Quy Nhơn; trao giải ba cho 
dự án “Pear Light Gold” của 
nhóm sinh viên Trường CĐ Cơ 
điện - Xây dựng và Nông lâm 
Trung bộ.

Cuộc thi Dự án khởi nghiệp 
Sáng tạo Thanh niên Bình Định 
lần thứ II, năm 2022 được tổ 

chức từ tháng 5 đến tháng 
9.2022. Ban tổ chức nhận được 
18 dự án, ý tưởng khởi nghiệp 
tham gia. 

Cuộc thi nhằm tìm kiếm các 
dự án khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo của thanh niên có khả năng 
nhân rộng, phát triển trong 
tương lai, tiếp tục đồng hành 
cùng thanh niên trong khởi 
nghiệp, lập nghiệp; thực hiện 
hiệu quả chương trình “Hỗ trợ 
thanh niên khởi nghiệp” giai 
đoạn 2022 - 2030.

Trong khuôn khổ chương 
trình, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn còn tổ chức Talkshow 
“Hành trình chinh phục ước mơ 
khởi nghiệp”, với mong muốn 
khơi dậy tinh thần khởi nghiệp 
trong hội viên, thanh niên đã và 
đang có nhu cầu khởi nghiệp, 
giúp cho thanh niên nâng cao 
nhận thức về khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo trong giai đoạn 
hiện nay. 

CHƯƠNG HIẾU

Chung kết cuộc thi 
Dự án khởi nghiệp Sáng tạo 
Thanh niên Bình Định

 Sáng 12.11, Trường ĐH 
Quy Nhơn tổ chức Hội thảo 
khoa học quốc gia về  kế toán 
và kiểm toán; có gần 200 nhà 
khoa học, chuyên gia hành nghề 
trong lĩnh vực quản trị, tài chính, 
kế toán, kiểm toán, nghiên cứu 
sinh, học viên cao học của nhiều 
DN, cơ sở đào tạo trong cả nước 
tham dự. Đây là hoạt động được 

tổ chức thường niên để các nhà 
khoa học giao lưu, trao đổi 
về những vấn đề nghiên cứu, 
đào tạo trong lĩnh vực kế toán, 
kiểm toán. TRỌNG LỢI
 TTYT TX Hoài Nhơn phối 

hợp với CA thị xã tổ chức lễ ra 
mắt mô hình Phối hợp bảo đảm 
ANTT tại TTYT thị xã, ngày 11.11. 
Việc ra mắt mô hình nhằm nâng 

cao hiệu quả phối hợp giữa 
TTYT và CA thị xã trong công 
tác bảo đảm ANTT tại TTYT, 
không để xảy ra các hoạt động 
phá hoại, các hành vi vi phạm 
pháp luật gây mất ANTT, ảnh 
hưởng đến hoạt động khám 
chữa bệnh. THÁI NGÂN
 Ủy ban MTTQ Việt Nam 

phường Quang Trung (TP 

Quy Nhơn) tổ chức Phiên chợ 
0 đồng cho 100 hộ nghèo, cận 
nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn 
phường, sáng 11.11. Tại phiên 
chợ mỗi hộ dân được tặng 1 
phiếu mua hàng trị giá 600 
nghìn đồng để mua sắm (ảnh). 
12 gian hàng tại phiên chợ có 
những mặt hàng thiết yếu như 
gạo, dầu ăn, đường, bột ngọt, 

bánh, nước mắm, sữa, bún khô, 
rau củ quả..., tổng trị giá khoảng 
60 triệu đồng. ĐẶNG VIỆT

TIN VẮN
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Kết nối yêu thương -  
Cùng em vượt khó

Thời gian qua, tổ chức Đoàn, Đội trong tỉnh đã triển khai hiệu quả mô hình “Kết nối yêu thương - Cùng 
em vượt khó”, kết nối các nhà hảo tâm, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh nhận đỡ đầu trẻ mồ côi vì Covid-19. 
Từ đó, chăm lo kịp thời để các em vượt khó khăn, yên tâm đến trường.

Mô hình “Kết nối yêu thương - Cùng 
em vượt khó” được Tỉnh đoàn, Hội đồng 
Đội tỉnh triển khai từ tháng 10.2021, kết 
nối với các nhà hảo tâm đỡ đầu trẻ em 
mồ côi do đại dịch Covid-19 trên địa bàn 
tỉnh. Sau hơn 1 năm thực hiện, có 39 em 
đã được các đơn vị nhận đỡ đầu đến hết 
năm 18 tuổi, với mức hỗ trợ 500 nghìn 
đồng/tháng/em. 

Mẹ của hai chị em Lê Quỳnh Nghi 
(SN 2021) và Lê Quỳnh Ngân (SN 2017), 
ở khu vực Phụ Quang, phường Nhơn 
Hòa, TX An Nhơn, không may mất vì 
Covid-19. Gần 1 năm qua, hai em nhỏ 
đã dần quen với cuộc sống bên bà ngoại. 
Cha của hai em cũng không có nghề 
nghiệp ổn định. Trong khi đó, em Nghi 
còn bị di chứng của Covid-19, một lá 
phổi bị tổn thương, phải nằm viện điều 
trị thường xuyên. Mọi chi phí sinh hoạt 
trong gia đình đều do bà ngoại em gánh 
vác, lo toan.

Tháng 3.2022, qua sự kết nối của Thị 
đoàn, Hội đồng Đội TX An Nhơn, Công 
ty TNHH Thương mại và Xuất nhập 
khẩu Chấn Thành đã nhận đỡ đầu 2 chị 
em Nghi và tặng nhiều suất quà giúp 
gia đình các em sớm ổn định cuộc sống. 
“Được Công ty hỗ trợ, đỡ đầu cho hai 
cháu, tôi mừng hết biết và cảm ơn nhà 
hảo tâm rất nhiều. Thiệt tình, mình tôi 
lo cho cả hai đứa ăn học không nổi, bỏ 
đứa này lo đứa kia thì sao đành”, bà Lê 
Thị Mỹ Lệ, bà ngoại của Nghi, tâm sự.

Bà Nguyễn Đồng Thị Bích Liễu, 
Giám đốc Công ty TNHH Thương mại 
và Xuất nhập khẩu Chấn Thành, chia sẻ: 
“Mẹ không còn vì Covid-19 là mất mát 
quá lớn, không có gì bù đắp nổi, nhất 
là khi các cháu còn quá nhỏ. Chúng tôi 
muốn chia sẻ phần nào khó khăn, giúp 
các cháu vững vàng hơn trên hành trình 
phía trước”.

Trước khi mất vì Covid-19, cha của 

Hội đồng Đội TX An Nhơn và Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Chấn Thành nhận đỡ đầu em 
L.Q.N. đến hết năm 18 tuổi.                                                                                                                              Ảnh: Hội đồng Đội tỉnh

Hồ Nhật Huy (SN 2009, ở thôn Xuân 
Khánh, xã Hoài Mỹ, TX Hoài Nhơn) là 
trụ cột gia đình. Sau khi cha qua đời, 
gia đình em chồng chất khó khăn. Trước 
hoàn cảnh ngặt nghèo đó, Xã đoàn Hoài 
Mỹ và các DN nhận đỡ đầu Huy đến 
năm 18 tuổi, cùng khoản hỗ trợ 500 
nghìn đồng/tháng, giúp em có thêm 
điều kiện được đến trường.

Bên cạnh thực hiện mô hình “Kết 
nối yêu thương - Cùng em vượt khó”, 
trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát 
mạnh, tổ chức Đoàn, Đội các cấp và nhà 
tài trợ đã kịp thời tặng 1 máy tính bảng, 
875 sim Data, 45 tai nghe, 12 góc học tập 
và 12 xe đạp với tổng trị giá gần 200 
triệu đồng cho học sinh mồ côi, có hoàn 
cảnh khó khăn; triển khai 60 đội hình 
“Gia sư áo xanh” và “IT áo xanh”, giúp 
đỡ các em tháo gỡ vướng mắc trong học 
tập, sử dụng thiết bị công nghệ, kết nối 

trang thiết bị khi học trực tuyến… Năm 
học 2021 - 2022, các liên đội trong tỉnh 
còn hỗ trợ, giúp đỡ các thiếu nhi khó 
khăn với nhiều hình thức, như: Đỡ đầu 
trẻ mồ côi, nuôi heo đất, trao học bổng… 
với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 4,8 tỷ đồng.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội 
đồng Đội tỉnh Huỳnh Thị Thanh Nguyệt 
chia sẻ: Qua mô hình này, các cấp bộ 
Đoàn, Hội đã và đang góp phần chăm lo 
tốt hơn các thiếu nhi mồ côi vì Covid-19. 
Từ đó, góp phần nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần, tạo điều kiện để thế hệ 
măng non trên địa bàn tỉnh được sống 
trong môi trường an toàn, lành mạnh, 
hướng đến một tương lai tươi sáng. 
“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu 
gọi, vận động nhiều nhà hảo tâm, có 
thêm nhiều điều kiện hơn nữa để chăm 
lo về cả tinh thần và vật chất tốt hơn cho 
các em”, chị Nguyệt nói.         DUY ĐĂNG

Theo phản ánh của nhiều hộ dân 
sống dọc tuyến mương thoát nước hở 
bên cạnh chung cư Tân Đại Minh (tổ 47, 
khu phố 5, phường Quang Trung, TP 
Quy Nhơn), từ nhiều năm nay, họ phải 
sống chung với môi trường bị ô nhiễm 
từ mương nước này.

Bà T.T.H, có nhà ở dọc tuyến mương, 
khẳng định nhiều lần chứng kiến một số 
gia đình ở khu vực này xây nhà ở nhưng 
không xây dựng hầm xử lý nước thải; 
nước sinh hoạt, nước hầm cầu đều xả ra 
hệ thống cống này. Mặt khác, do tuyến 
mương hở này bị ô nhiễm nên ruồi muỗi 
nhiều vô kể. “Những ngày gần đây, trên 
địa bàn TP Quy Nhơn có mưa lớn, nước 
từ mương hở này có phần trong hơn, 
mùi bốc lên cũng hạn chế phần nào. 
Nhưng cứ nắng vài ngày thì đâu lại vào 
đấy”, bà H. nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, mương 
thoát nước bên cạnh chung cư Tân Đại 

Mương thoát nước bị ô nhiễm,  
ảnh hưởng khu dân cư

Minh là tuyến mương đất tự nhiên thoát 
nước mưa từ núi Vũng Chua chảy về 
tuyến cống dọc đường Tây Sơn, với bề 

rộng khoảng 1,7 m, chiều dài khoảng 
400 m. Nguyên nhân gây mùi hôi do 
người dân thường xuyên xả rác, nước 
sinh hoạt và nước từ hầm cầu trực tiếp 
xuống lòng mương. 

Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch 
UBND phường Quang Trung, cho hay: 
“UBND phường thường xuyên kiểm 
tra, vận động các hộ dân sinh sống dọc 
tuyến mương không xả rác, chất thải 
xuống lòng mương để đảm bảo vệ sinh 
môi trường; đồng thời sẽ xử lý nghiêm 
đối với các trường hợp vi phạm”.

Theo Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn 
Ngô Hoàng Nam, UBND thành phố giao 
Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố 
phối hợp với các đơn vị liên quan tiến 
hành khảo sát, lập dự toán kinh phí xây 
dựng tuyến mương nói trên, tham mưu 
UBND thành phố xem xét đầu tư trong 
thời gian đến.

VĂN LƯU

Tuyến mương thoát nước hở bên cạnh chung cư Tân 
Đại Minh bị ô nhiễm.                                           Ảnh: V.LƯU

Ý KIẾN

Nằm giữa Khu dân cư An Ngãi và 
đường Trường Chinh (đoạn từ cầu An 
Ngãi 2 đến cầu An Ngãi 3, thuộc phường 
Nhơn Hưng, TX An Nhơn) có khu đất 
trống khá rộng. Trên khu đất này, chính 
quyền địa phương xây dựng 4 bồn hoa 
chạy dọc theo đường Trường Chinh 
(mỗi bồn dài khoảng 15 m, rộng khoảng 
3 m) để trồng cây xanh, lắp đặt trụ đèn 
chiếu sáng, tạo cảnh quan cho khu vực 
trung tâm phường Nhơn Hưng.

“Bụi rậm” ngay 
trung tâm phường

Cỏ và cây dại mọc um tùm bên trong các bồn hoa.
 Ảnh: C.L

Thời gian đầu, khu vực này tập trung 
nhiều người dân tới đi bộ, thư giãn vào 
mỗi buổi chiều. Tuy nhiên, hiện nay, do 
không được thường xuyên cắt tỉa, dọn 
dẹp nên cỏ và cây dại mọc um tùm trong 
4 bồn hoa; có những chỗ cao quá đầu 
người, bao trùm số cây xanh được trồng. 

Từ xa nhìn vào, 4 bồn hoa như dãy 
bụi rậm chạy dọc theo đường Trường 
Chinh. Thực trạng này khiến cả khu vực 
rộng lớn trở nên nhếch nhác, mất mỹ 
quan; trái ngược với mục đích ban đầu. 
Đây cũng là nguyên nhân khiến người 
dân không còn tập trung tại đây để vui 
chơi, thư giãn vào mỗi buổi chiều.  

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương 
và các đơn vị liên quan của TX An Nhơn 
cần có biện pháp cắt tỉa, dọn dẹp, xử lý 
cỏ và cây dại bên trong các bồn hoa. Qua 
đó, vừa tạo môi trường sống, phát triển 
cho số cây xanh được trồng; vừa tạo cảnh 
quan, môi trường xanh - sạch - đẹp cho 
khu vực trung tâm phường.         C.LUẬN

(BĐ) - Theo thống kê của Sở GTVT, 
từ đầu năm 2022 đến nay, Sở thường 
xuyên thanh tra, kiểm tra và giám sát 
các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch 
trong việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về đào tạo, sát hạch và cấp 
GPLX nhằm ngăn ngừa vi phạm, khắc 
phục ngay những tồn tại, khuyết điểm. 

Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh 
đã cấp hơn 13.800 GPLX ô tô, so cùng 
kỳ năm 2021 tăng 86,7%; cấp hơn 12.800 
GPLX mô tô, tăng 90,5%. 

Công tác đào tạo người điều khiển 
phương tiện thủy nội địa cũng được 
tăng cường. Hiện, toàn tỉnh đã có 955 
người có chứng chỉ chuyên môn, giấy 
chứng nhận điều khiển phương tiện 
thủy nội địa. 

Đặc biệt, trong công tác cấp đổi 
GPLX, Sở GTVT tăng cường cải cách 
thủ tục hành chính, như thực hiện đổi 
GPLX qua mạng theo cấp độ 3, thực hiện 
đổi GPLX tại các bưu cục của Bưu điện. 

N.LINH

Lượng giấy phép lái xe 
ô tô được cấp tăng 86,7% 
so với cùng kỳ năm 2021
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TIN VẮN

l E-visa Quan Hồng, chính sách 
visa được tạo ra nhằm thúc đẩy du 
lịch Đài Loan, vừa được điểm đến này 
chính thức hồi phục cho thị trường 
khách Việt Nam từ ngày 11.11. Loại visa 
này chỉ cấp cho đoàn du lịch được sự 
bảo trợ của công ty du lịch Việt Nam 
và du lịch Đài Loan. Nói cách khác, loại 
visa này cấp cho các DN lữ hành. Theo 
các công ty du lịch Việt Nam, thời điểm 
nhập cảnh vào Đài Loan sớm nhất theo 
diện E-visa Quan Hồng là sau ngày 
22.11. (Theo TTO)
l Bắt đầu từ tháng 12.2022 đến 

tháng 5.2023, đội tàu của Silversea 
Cruises sẽ có 25 hải trình đến châu Á. 

Việt Nam là điểm đến nổi bật trong 
những hải trình này. Silversea Cruises 
mô tả Việt Nam là “điểm đến không 
thể nào quên”. Có sức chứa hơn 1.000 
người gồm du khách và thủy thủ 
đoàn, Silver Muse sẽ là du thuyền đầu 
tiên trong đội tàu 13 chiếc của hãng 
Silversea Cruises trở lại châu Á, sau hơn 
2 năm gián đoạn. Sau Silver Muse, 3 
chiếc tàu khác là Silver Shadow, Silver 
Whisper và Silver Spirit cũng sẽ trở lại 
Việt Nam. Các du khách trên tàu sẽ có 
nhiều lựa chọn du lịch ở Việt Nam như 
TP Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu 
Long, Nha Trang, Huế, Đà Nẵng, Hội An, 
Hạ Long… (Theo VOV)

Chư Đăng Ya cao khoảng 
500 m, thuộc địa phận làng Ploi 
lagri, xã Chư Đăng Ya, huyện 
Chư Păh, cách trung tâm phố 
núi Pleiku khoảng 30 km về 
hướng Đông Bắc. Đây là ngọn 
núi lửa cổ dương (nhô lên trên 
mặt đất) từng hoạt động ở vùng 
đất Tây Nguyên cách đây hàng 
triệu năm. Tháng 11 hằng năm, 
UBND huyện Chư Păh tổ chức 
Lễ hội hoa dã quỳ - Núi lửa Chư 
Đăng Ya. Năm nay với chủ đề 
“Cồng chiêng, âm vang đại 
ngàn”, Lễ hội kéo dài từ ngày 11 - 17.11. 

Điểm mới của lễ hội năm nay là có 
hoạt động bay trải nghiệm dù lượn “Bay 
trên sắc màu đại ngàn” ngắm toàn cảnh 
bức tranh thiên nhiên Chư Đăng Ya vào 
mùa hoa dã quỳ từ trên cao do CLB Dù 
lượn Sơn Trà (thuộc Công ty CP Dù lượn 
Đà Nẵng) phối hợp Ban Tổ chức lễ hội 
đưa tour trải nghiệm.

Đến với Lễ hội, du khách không chỉ 
được ngắm một trong những ngọn núi 
lửa đẹp nhất thế giới, thắng cảnh nổi bật 
của du lịch Gia Lai mà còn được hòa mình 
vào không khí lễ hội, trải nghiệm các hoạt 
động văn hoá đặc sắc, xem nghệ nhân 
trình diễn nghệ thuật đan lát, tạc tượng 
gỗ, dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ dân tộc 

Lễ hội hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya

và hướng dẫn du khách trải nghiệm các 
loại hình nghệ thuật dân gian tại Lễ hội.

Ngoài ra, du khách còn được tham gia 
các trò chơi dân gian cùng người dân địa 
phương như: Bịt mắt đập niêu, bắt vịt, 
nhảy bao bố, đi cà kheo, đẩy gậy, kéo co, 
đi xe đạp chậm, múa sạp dân gian, tham 
gia hội thi chinh phục đỉnh núi lửa Chư 
Đang Ya.

Bên cạnh đó, Lễ hội còn có không 
gian trưng bày sách về văn hóa, lịch sử, 
tượng gỗ dân gian Jrai, Bana, nhạc cụ 
dân tộc truyền thống Gia Lai; trưng bày 
ảnh đẹp của các nhiếp ảnh chuyên và 
không chuyên đang sinh sống trên địa 
bàn huyện Chư Păh.

(Theo VnE, Nhân Dân)

Lần đầu tiên, du khách được trải nghiệm dù lượn tại Lễ 
hội Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya.

UBND TP Đà Lạt cùng Sở VH-TT&DL 
tỉnh Lâm Đồng vừa công bố thông tin 
Festival hoa Đà Lạt 2022 với chủ đề “Đà 
Lạt - Thành phố bốn mùa hoa”. Theo kế 
hoạch, các chương trình lễ hội bắt đầu vào 
ngày 11.11, tuy nhiên lễ khai mạc đến tận 
ngày 18.12 mới diễn ra. Festival hoa Đà Lạt 
2022 sẽ diễn ra liên tục trong gần 2 tháng 
cuối năm 2022 với nhiều chương trình nhằm 
thu hút du khách, quảng bá nông sản.

Tỉnh Lâm Đồng mong muốn Festival 
hoa Đà Lạt trở thành một tổ hợp hoạt 
động văn hóa, nghệ thuật nhằm kích cầu 
du lịch, quảng bá nông sản - đặc sản địa 
phương. So với những lần trước, thời 
gian tổ chức có dài hơn để đáp ứng khối 
chương trình lớn diễn ra không chỉ ở Đà 
Lạt mà còn ở nhiều địa phương khác như: 
Lạc Dương, Bảo Lộc, Đức Trọng.  

       (Theo TTO)

Festival hoa Đà Lạt kéo dài đến 
cuối năm 2022

Nổi tiếng với hệ thống 
hang động độc đáo và kỳ 
ảo, Quảng Bình được đông 
đảo khách du lịch quốc tế 
biết đến từ nhiều năm qua. 
Bên cạnh đó, nơi đây còn có 
những bãi biển đẹp cùng các 
sản phẩm du lịch văn hóa, 
tâm linh đặc sắc.

Cách Bình Định khoảng 
600 km về hướng Bắc, tỉnh 
Quảng Bình được thiên nhiên 
ưu ái ban tặng nhiều bãi biển 
đẹp như Nhật Lệ, Bảo Nam… 
Đặc biệt, hệ thống hang động 
đa dạng, độc đáo tại Vườn 
quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 

hay hang Sơn Đoòng luôn kích 
thích trí tò mò và niềm đam 
mê khám phá của du khách 
khi đặt chân đến đây. 

Những dãy núi đá vôi sừng 
sững bên cạnh dòng sông xanh 
mát cũng tạo nên vẻ kỳ vỹ mà 
thơ mộng cho vùng đất “gánh 
2 đầu đất nước”. Ngoài những 
thắng cảnh thiên nhiên, đến 
với Quảng Bình, du khách còn 
được tham quan chùa Hoằng 
Phúc - một trong những ngôi 
chùa cổ nhất miền Trung; 
thăm nhà lưu niệm Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp…

HOÀNG QUÂN

Quyến rũ 

Những dãy núi đá vôi cùng dòng sông Son xanh mát tạo khung cảnh nên thơ.                                               Ảnh: HOÀNG QUÂN

Bên trong động 
Phong Nha là một 

thế giới đầy màu 
sắc, với nhiều 

thạch nhũ tạo nên 
những hình thù 

độc đáo, kích thích 
trí tưởng tượng 

của du khách. 
Ảnh: HOÀNG QUÂN

Ngôi nhà mộc mạc, lưu giữ những hình ảnh, vật dụng liên quan đến cuộc 
đời gian khổ nhưng nhiều vinh quang của người học trò xuất sắc của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh.                      Ảnh: HOÀNG QUÂN

Chùa Hoằng Phúc còn có các tên gọi khác là chùa Kính 
Thiên, chùa Trạm hay chùa Quan, ở xã Mỹ Thủy, huyện Lệ 
Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ngôi chùa được xây dựng hơn 700 
năm trước.                             Ảnh: HOÀNG QUÂN

Ngoài phương tiện chính là những chiếc thuyền do chính 
người dân sống ven bờ sông Son điều khiển, du khách 
còn có thể chọn thuyền kayak làm phương tiện khám phá 
động Phong Nha.                              Ảnh: HOÀNG QUÂN

Quảng Bình
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Mạnh mẽ sống, truyền động lực
Với bản tính chịu thương chịu khó, hết mình vun vén cho gia đình, phụ nữ đảm đương nhiều trách nhiệm: Dâu 

thảo, vợ hiền, mẹ đảm. Dù đứng trước nghịch cảnh, các chị vẫn cố gắng mỗi ngày để vẹn toàn tổ ấm, trở thành chỗ 
dựa vững chắc cho người thân.

Đối diện với nghịch cảnh
Đứng trước những mất mát 

lớn trong cuộc sống, người phụ 
nữ chọn cách mạnh mẽ đối 
diện. Từng là hộ nghèo, hai vợ 
chồng làm được đồng nào đều 
dành dụm để chạy chữa cho 
cậu con trai nhỏ mắc bệnh về 
não, chị Nguyễn Thị Miền (SN 
1983, ở xã Nhơn Hội, TP Quy 
Nhơn) chưa ngày nào được 
thảnh thơi.

Thế nhưng, nhờ chồng yêu 
thương, luôn cố gắng làm việc, 
chăm con nhiều hơn để vợ được 
nghỉ ngơi, chị Miền luôn hạnh 
phúc vì được san sẻ, cảm thông. 
Vậy mà, 5 năm sau ngày con 
trai phẫu thuật thành công, chị 
phải đối mặt với biến cố khác: 
Chồng bị tai nạn lao động, chết 
não, sống thực vật.

Suốt 2 năm trời vừa chăm 
sóc chồng, vừa kiếm tiền trả nợ, 
nuôi con, chưa khi nào người 
phụ nữ ấy cho phép mình gục 
ngã. Nhưng không phép màu 
nào xảy ra, chồng chị qua đời. 
Nghẹn ngào nhắc về anh, mắt 
chị đỏ hoe: “Điều tiếc nuối nhất 
là chồng tôi chưa có nhiều thời 
gian ở trong ngôi nhà mới mà 
vợ chồng dành dụm, vay mượn 
để xây. Tôi tự dặn mình phải 
mạnh mẽ hơn nữa để chăm lo 
cho bố mẹ chồng và các con 
thay anh”.

Chưa bao lâu, người em 
gái ruột của chị lại bị TNGT, 
phải phẫu thuật não. Tình yêu 
thương ruột thịt đã khiến chị 
không chần chừ nhận nuôi 
bệnh, chăm sóc em.

Cũng một mình cáng đáng 
gia đình nhỏ, chị Đặng Thị 
Ân (SN 1967, ở phường Tam 
Quan, TX Hoài Nhơn) làm 
đủ mọi việc: Mướn ruộng để 
canh tác, trồng thêm rau màu, 
ai thuê gì làm nấy. Ban ngày, 
chị phụ hồ ở các công trình, tối 
đến lại đạp xe, bán bánh bao 
dạo. 3 năm gần đây, sức khỏe 
suy yếu, chị không đi phụ hồ 
nữa mà rong ruổi khắp các ngả 
đường với gánh hàng rong nhỏ. 

Tùng Duy phụ mẹ Miền chuẩn bị bữa tối.                                                                                                                                                                   Ảnh: D.LINH

Làm liên tục, cộng với tuổi tác 
đã cao khiến bệnh đau lưng vì 
lao động quá sức của chị càng 
nặng thêm, nhất là những hôm 
trở trời.

Chị chia sẻ: “Vốn mồ côi từ 
nhỏ nên chồng con là chỗ dựa 
tinh thần để tôi cố gắng. Sau 
thời gian chiến đấu với bệnh 
tật, anh qua đời, để lại 3 con 
gái, đứa út khi ấy vừa tròn 14 
tháng tuổi. Bởi thế, tôi làm đủ 
mọi việc để thay chồng nuôi 
nấng, mong con nên người”.

Là điểm tựa cho con
Mất đi người chồng hiền 

lành, yêu thương vợ con, chị 
Miền đau lòng nhưng chọn cách 
mạnh mẽ vượt khó để chăm sóc 
các con. Khi ấy, cô con gái đầu 
của chị vì suy sụp chuyện gia 
đình mà gác lại chuyện học. 
Cậu con trai út vì trải qua lần 
phẫu thuật não nên không lanh 
lẹ như các bạn đồng trang lứa.

Luôn bên cạnh an ủi, động 
viên để tránh việc con nghĩ 

quẩn, làm điều dại dột, chị 
Miền trở thành chỗ dựa lớn 
nhất của cả hai. Chị lựa lời 
khuyên bảo con gái lớn đi học 
trở lại, tiếp thêm động lực cho 
cậu con trai nhỏ cố gắng học 
tập. Nhờ đó, con trẻ dần lấy lại 
được cân bằng, tự động viên, 
an ủi nhau nỗ lực để sau này 
đỡ đần mẹ. 

“Mẹ không la mắng vì em 
tiếp thu chậm hơn các bạn. Trái 
lại, mẹ khích lệ, giúp em tin vào 
bản thân và kiên trì học tập. Mẹ 
chính là trụ cột vững chắc để 
chị em em dựa vào, cùng phấn 
đấu cho tương lai sau này”, Đỗ 
Tùng Duy (SN 2005, con trai chị 
Miền), tâm sự.

Tương tự, vì không muốn 
con sống khó, sống khổ như 
mình, chị Ân cố gắng mỗi ngày 
chỉ để 3 cô con gái được đến 
trường, trở thành người có ích 
với xã hội. Năm cô con gái lớn 
thi đậu đại học, chị hạnh phúc 
xen lẫn tự hào. Nhưng sau giây 
phút vui mừng ấy, chị lo toan, 

trằn trọc với hai suy nghĩ: Nên 
cho con đi học hay đi làm, kiếm 
tiền phụ mẹ lo cho các em. 

Thế nhưng, nghĩ đến tương 
lai của con, chị quyết định gói 
ghém tài sản ở nhà, vay mượn 
thêm để con gái nhập học. Sau 
đó, chị cũng cố gắng chu toàn 
để cô con gái thứ hai được 
theo đuổi ước mơ trở thành 
bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ. 
Cô con gái út bé bỏng ngày 
nào giờ cũng đã là sinh viên 
năm 2 giỏi giang, luôn làm mẹ 
tự hào vì nhận được nhiều học 
bổng nhờ thành tích học tập 
nổi bật.

“Nhìn con ngày càng 
trưởng thành, có thể đỡ đần 
phụ mẹ, tôi thấy may mắn vì 
đã không để các con dang dở 
chuyện học. Nghe con thơ thủ 
thỉ: “Mẹ chính là động lực để 
con cố gắng”, mọi mệt mỏi, vất 
vả của tôi như tan biến, chỉ còn 
niềm hạnh phúc là hiện hữu”, 
chị Ân tâm sự.

DƯƠNG LINH

Để giảm bớt gánh nặng việc 
nhà, chị em có thể lựa chọn 
những món đồ gia dụng giúp 
vệ sinh bát đĩa với giá bình dân:

- Máy rửa bát cầm tay: Thiết 
kế theo hình dáng con bọ ngựa 
với thân máy hình trụ, đầu máy 
giống như những chiếc chân có 
tác dụng giữ và vệ sinh bát đĩa; 
hoạt động bằng cơ chế sạc điện. 

Chọn máy  
rửa bát thông 
minh, giảm tải 
việc nhà

- Máy rửa bát mini bằng sóng âm: 
Sử dụng các bọt khí được tạo 
ra bởi áp suất cao từ sóng siêu 
âm để làm sạch bát đũa, thực 
phẩm; có thiết kế nhỏ gọn, điều 
khiển bằng bảng cảm ứng nên 
dễ thao tác. 

- Máy rửa cốc: Thiết kế nhỏ 
gọn gồm ống nối với nguồn 
nước nên có thể lắp trên bồn 
rửa bát; úp cốc vào vị trí vòi 
phun rồi ấn nhẹ để vệ sinh  
lòng cốc. 

- Chổi cọ rửa đa năng: Được 
thiết kế với nhiều dạng đầu 
cọ giúp làm sạch nhiều đồ vật 
như: Bát đĩa, nồi, bồn rửa… Sản 
phẩm được sạc bằng ổ USB, 
tháo lắp đơn giản, dễ sử dụng. 

(Theo phunuvietnam.vn)

Theo kết quả khảo sát của 
Hội Loãng xương TP Hồ Chí 
Minh vào tháng 11 vừa qua, ước 
tính Việt Nam có khoảng 3,6 
triệu người mắc chứng loãng 
xương. Có khoảng 30% người 
trên 35 tuổi, 60% người trên 65 
tuổi và 85% người trên 80 tuổi 
bị thoái hóa khớp. Dự báo đến 
năm 2030, hơn 4,5 triệu người 
Việt bị loãng xương, trong đó 
nữ giới chiếm 70 - 80%, cứ 3 
phụ nữ trên 50 tuổi thì 1 người 
mắc bệnh loãng xương.

Do đó, để giúp cơ xương 
khớp linh hoạt, giảm thiểu loãng 
xương; cần nâng cao nhận thức 
về các vấn đề sức khỏe cơ xương 

Cứ 3 phụ nữ Việt trên 50 tuổi  
thì 1 người mắc bệnh loãng xương

Hội LHPN phường Hoài 
Thanh (TX Hoài Nhơn) vừa tổ 
chức nói chuyện chuyên đề về 
sàng lọc trước sinh và sàng lọc 
sơ sinh, với sự tham gia của 125 
chị em.

Tại buổi nói chuyện, chị 
Lê Thị Hồng Vân, Trưởng 
Phòng Dân số TX Hoài Nhơn 
đã thông tin, giới thiệu những 
khái niệm, ý nghĩa của việc 
sàng lọc trước sinh và sàng 
lọc sơ sinh để hội viên, phụ 
nữ hiểu được những phương 
pháp này giúp làm giảm tỷ lệ 
tử vong ở trẻ và giúp bé phát 
triển bình thường. Đồng thời, 
tránh những hậu quả nghiêm 

trọng mà các dị tật bẩm sinh 
gây ra.

Đây là các nội dung liên 
quan trực tiếp đến hội viên 
phụ nữ và trẻ em. Vì vậy, 
thời gian đến, Hội LHPN 
phường sẽ tiếp tục lồng ghép 
trong các cuộc sinh hoạt, hội 
họp nhằm đẩy mạnh công 
tác truyền thông, giáo dục 
về sàng lọc trước sinh và 
sàng lọc sơ sinh, góp phần 
làm giảm số trẻ bị thiểu năng 
trí tuệ, dị tật bẩm sinh, cải 
thiện và nâng cao chất lượng 
dân số, giảm gánh nặng cho 
xã hội.
(Theo hoiphunu.binhdinh.gov.vn)

Nói chuyện chuyên đề về sàng lọc 
trước sinh và sàng lọc sơ sinh

Đo loãng xương có thể giúp người dân 
ý thức hơn về sức khỏe cơ xương khớp.

khớp, thường xuyên vận động, 
chăm sóc dinh dưỡng giúp cơ 
thể bổ sung đầy đủ dưỡng chất, 
nhất là những người trên 50 tuổi 
hấp thu kém, ăn ít, ăn không 
đủ chất.

(Theo phunuvietnam.vn)
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Quan tâm đến BHYT học sinh
Theo thống kê của BHXH 

tỉnh, đến ngày 8.11, còn 543 
học sinh thuộc khối THCS và 
tiểu học trên địa bàn TP Quy 
Nhơn chưa tham gia BHYT. 
Ông Nguyễn Phương Nam, 
Phó Chủ tịch UBND thành phố 
yêu cầu các xã, phường, các cơ 
quan liên quan có giải pháp để 
đảm bảo bao phủ BHYT trong 
100% học sinh THCS, tiểu học, 
đảm bảo quyền lợi về chăm sóc 
sức khỏe cho trẻ. 

Đại diện UBND phường 
Ghềnh Ráng thông tin: Các 
nhà trường trên địa bàn phấn 
đấu trong tháng 11.2022 hoàn 
tất phát triển BHYT trong học 
sinh. Còn khoảng 20 ngày nữa 
để làm công tác vận động phụ 
huynh của 38 học sinh khối 
THCS chưa tham gia BHYT. 

Bà Nguyễn Bích Trâm, Phó 
Chủ tịch UBND phường Quang 
Trung, cho biết: “Phường có 26 
học sinh tiểu học và 15 học sinh 
THCS chưa tham gia BHYT. 
Giải pháp đặt ra là sẽ vận động 
các nhà hảo tâm hỗ trợ mua thẻ 
BHYT cho các em có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn. Đối với các 
trường hợp không có hoàn cảnh 
khó khăn, sẽ tiếp tục làm công 
tác vận động phụ huynh, không 
hỗ trợ với các trường hợp này 
để tránh tạo nên tâm lý ỷ lại”. 

Bà Tô Thị Thu Hường, 

TP Quy Nhơn: Vận động tham gia 
BHXH, BHYT có trọng tâm, trọng điểm

Ngày 11.11, tại Hội nghị đánh giá tình hình chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT 10 tháng và triển khai 
nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2022, BHXH tỉnh và UBND TP Quy Nhơn đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm để đảm 
bảo thực hiện hiệu quả chính sách trên địa bàn. 

Trưởng Phòng GD&ĐT TP 
Quy Nhơn, đề xuất: “Rất mong 
UBND xã, phường đồng hành, 
hỗ trợ nhà trường trong vận 
động, tuyên truyền cho phụ 
huynh hiểu, tham gia chính 
sách. Nhà trường chỉ có thể làm 
công tác tư tưởng, động viên 
nhẹ nhàng chứ không thể quá 
quyết liệt, bởi thời gian qua, đã 
có những ví dụ, câu chuyện hết 
sức nhạy cảm liên quan đến thu 
BHYT trong nhà trường”. 

Tổ chức dịch vụ thu và 
địa phương cùng phối hợp

Theo phản ánh của một số 
xã, phường, từ ngày 1.7, khi 
chuyển đổi từ đại lý xã, phường 
sang đơn vị dịch vụ thu BHXH, 
BHYT, sự phối hợp giữa nhân 
viên thu của tổ chức dịch vụ 
thu BHXH, BHYT với UBND 
xã, phường, các hội đoàn thể 
một số nơi còn chưa nhịp 
nhàng, hiệu quả. Bà Nguyễn 
Thị Hoàng Nguyệt, Phó Chủ 

tịch UBND phường Nguyễn 
Văn Cừ đề nghị đại diện tổ 
chức dịch vụ thu phối hợp 
thường xuyên, chặt chẽ hơn 
với UBND phường để công tác 
tuyên truyền được hiệu quả, 
đặc biệt là có thể phối hợp mở 
rộng tuyên truyền xuống tận 
khu phố. 

Bàn về hạn chế trong giai 
đoạn đầu chuyển giao giữa 
đại lý xã, phường sang tổ chức 
dịch vụ thu, ông Đặng Văn Lý,  

Phó Giám đốc BHXH tỉnh, cho 
biết: Cuối năm 2022, BHXH 
tỉnh sẽ có đánh giá lại hiệu quả 
hoạt động của các tổ chức dịch 
vụ thu để có giải pháp cụ thể. 
Trước mắt, tổ chức dịch vụ thu 
trên địa bàn TP Quy Nhơn, cụ 
thể là Bưu điện Quy Nhơn cần 
thường xuyên có báo cáo, kết 
nối thông tin và đề xuất những 
việc cần làm trong 2 tháng còn 
lại để hai bên có sự phối hợp 
tốt nhất. 

Đại diện Bưu điện Quy 
Nhơn đã đề nghị UBND các 
xã, phường phối hợp rà soát 
những gia đình trên địa bàn 
có thành viên chưa tham gia 
BHYT; những hộ kinh doanh 
có số lượng lao động từ  
3 người trở lên (nhóm may 
gia công, cơ khí…) chưa tham 
gia BHXH tự nguyện. Bưu 
điện Quy Nhơn sẽ yêu cầu 
nhân viên thu có kế hoạch 
để phối hợp vận động những 
đối tượng tiềm năng này trong 
thời gian sớm nhất. 

Để đảm bảo chỉ tiêu phát 
triển BHXH tự nguyện, bà 
Nguyễn Thị Lan, Trưởng 
Phòng LĐ-TB&XH thành phố, 
đồng tình với quan điểm của 
một số xã, phường về việc tập 
trung vận động ở nhóm đối 
tượng tiểu thương, thợ chăm 
sóc sắc đẹp… trong hai tháng 
cuối năm. Trong đó, để đảm 
bảo hiệu quả, cần phối hợp 
với ban quản lý các chợ trong 
tuyên truyền, tiếp xúc với 
khách hàng tiềm năng.          

NGUYỄN MUỘI

Nhận chiếc xe lăn vào sáng 11.11, cụ 
Trịnh Thị Hát (ở xã Nhơn Phong, TX An 
Nhơn) rất vui. Đau ốm liên miên, hai chân 
yếu dần, đi lại nhọc nhằn mà lẩn quẩn 
miết trong nhà thì lại thấy bí bách. Cụ 
Hát bảo, có chiếc xe lăn này, hôm nào 
khỏe trong người, cụ có thể nhờ con 
cháu đẩy ra ngõ hóng mát, đi dạo quanh 
xóm hay đến nhà mấy bà bạn già buôn 
chuyện phiếm. 

Nhận 69 xe lăn do Bếp ăn tình 
thương TTYT TX An Nhơn kết nối với 
nhà hảo tâm tài trợ đợt này, ngoài số 
người cao tuổi còn có nhiều bệnh nhân 
nặng. Bà Lê Thị Kim Liên, người phụ 
trách Bếp ăn tình thương tại TTYT TX 
An Nhơn cho biết, bà đã phối hợp với 
hội Phụ nữ các cấp của thị xã yêu cầu 
người nhận xe cam kết sử dụng đúng 
mục đích, khi không dùng nữa thì trao 
lại cho hội Phụ nữ xã. “Chúng tôi sẽ 
sửa chữa số xe được trả lại và tiếp tục 
trao đến tay những người cần dùng”, 
bà Liên cho biết.

Trong những tháng qua, đối tượng 
người khuyết tật tiếp tục được các 
hội, đoàn thể, chính quyền các địa 
phương dành sự ưu ái và tích cực vận 
động nguồn lực để hỗ trợ xe lăn kịp 
thời. Đầu tháng 11.2022, Hội CTĐ TP 
Quy Nhơn đã vận động nhà hảo tâm ở  

(BĐ) - Sáng 12.11, Hội Bảo 
trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã 
phối hợp với Ban Từ thiện - Xã 
hội Báo Giác Ngộ (TP Hồ Chí 
Minh) tặng 265 phần quà (gồm 
gạo và nhiều loại nhu yếu phẩm) 
có tổng trị giá 133 triệu đồng 
cho 204 gia đình ở làng phong 
Quy Hòa (phường Ghềnh Ráng, 
TP Quy Nhơn) và 61 bệnh nhân 
của khoa Lão khoa (Bệnh viện 
Phong - Da liễu Trung ương Quy 
Hòa). Thay lời cảm ơn, Chủ tịch 
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo 
tỉnh Nguyễn Tấn Hiểu đã tặng 
nhà tài  trợ Bằng tri  ân Tấm  
lòng vàng.

Dịp này, Hội phối hợp với 
Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo 
Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát 
trao 16,1 triệu đồng do các nhà 
hảo tâm gửi tặng em Đinh Văn 
Vinh (học  s inh Trường Phổ 
thông Dân tộc bán trú Canh 
Liên, huyện Vân Canh) để em 
có tiền đi lại, ăn ở trong hành 
trình ra Đà Nẵng phẫu thuật tim. 

NGỌC TÚ   

Tiếp sức cho người đi lại khó khăn Trao tiền, quà 
hỗ trợ bệnh 
nhân nghèo

TP Hồ Chí Minh trao 6 chiếc xe lăn 
cho 6 trường hợp đi lại khó khăn của 
3 phường: Quang Trung, Ngô Mây và 
Bùi Thị Xuân. Trước đó, Hội CTĐ huyện 

Phù Mỹ phối hợp với Ban đại diện Phật 
giáo Hòa Hảo tỉnh tổ chức trao 20 xe lăn 
cho người khuyết tật trên địa bàn. Hội 
CTĐ tỉnh cũng đã lập danh sách phân 
bổ 520 chiếc xe lăn do Tổ chức Trả lại 
tuổi thơ tài trợ cho người khuyết tật 
toàn tỉnh thời gian tới.    

Cùng với nhu cầu trong cộng 
đồng, thời gian qua, các nhà hảo tâm 
còn tặng xe lăn cho một số cơ sở y tế. 
BVĐK tỉnh là đơn vị tiếp nhận nhiều 
xe lăn nhất từ đầu năm đến nay - với 
hơn 30 xe. Theo Phòng Công tác xã 
hội BVĐK tỉnh, nhiều bệnh nhân sức 
khỏe yếu cần xe lăn di chuyển trong 
quá trình đi khám bệnh, phẫu thuật, 
lọc thận, xạ trị… Tuy nhiên, số xe 
lăn hiện có tại bệnh viện không đủ 
phục vụ. Theo bà Nguyễn Thị Hoàng 
Dung, Phó trưởng Phòng Công tác xã 
hội, đa số khoa đều đang cần thêm 
xe lăn, trong đó cần nhiều hơn cả 
là các khoa: Khám, Ung bướu, Nội 
thận - Lọc máu. 

“Cùng với những suất hỗ trợ bằng 
tiền, quà, mong rằng thời gian tới, 
bệnh nhân điều trị tại bệnh viện sẽ có 
thêm nhiều xe lăn để di chuyển nhanh 
chóng, thuận tiện hơn”, bà Dung  
kêu gọi.                                     

 NGỌC NGA

BHXH tỉnh và Bưu điện Quy Nhơn tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn thành phố tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. 
Ảnh: BHXH tỉnh

Bà Hát ngồi trên chiếc xe lăn nhận được vào 
sáng 11.11.                                                Ảnh: KIM NGÂN
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Đợt tổng rà soát, kiểm tra an 
toàn về PCCC&CNCH từ ngày 
15.10 - 15.12 là chiến dịch đặc 
biệt để chấn chỉnh, khắc phục 
những tồn tại, hạn chế, bất cập, 
góp phần nâng cao hiệu quả 
công tác PCCC&CNCH, bảo vệ 
an toàn tính mạng sức khỏe, tải 
sản của nhân dân. Do đó, CA 
toàn tỉnh, nòng cốt là lực lượng 
Cảnh sát PCCC tổng kiểm tra 
100% cơ sở thuộc diện quản lý 
về PCCC. 

“Trong đợt này, lực lượng 
tập trung kiểm tra kỹ các cơ 
sở kinh doanh có điều kiện 
về ANTT, cơ sở có quy mô 
lớn, tập trung đông người, có 
nguy cơ cháy nổ cao như khách 
sạn, nhà trọ, cơ sở kinh doanh 
karaoke, quán bar, chung cư, 
nhà cao tầng, chợ, trung tâm 
thương mại, nhà kho, xưởng sản 
xuất… Tất cả tồn tại, vi phạm về 
PCCC&CNCH đều xử lý theo 
hướng “rõ trách nhiệm, đúng 
thẩm quyền””, đại tá Nguyễn 
Văn Long, Trưởng Phòng Cảnh 
sát PCCC&CNCH (CA tỉnh), 
cho hay.

Được biết, toàn tỉnh có 13.837 
cơ sở nằm trong diện tổng rà 
soát, kiểm tra về PCCC đợt này. 
Trong đó, 800 cơ sở có nguy 
hiểm về cháy nổ; 2.323 cơ sở do 
cơ quan CA quản lý, 11.714 cơ sở 
do UBND cấp xã quản lý. 

Kết quả điều tra, xử lý của 
CA huyện Phù Mỹ thời gian 
gần đây cho thấy, phần lớn 
các vụ cố ý gây thương tích, 
gây rối trật tự công cộng xuất 
phát từ mâu thuẫn cá nhân 
của các nhóm thanh thiếu 
niên. Các đối tượng tụ tập  
10 - 20 người hoặc đông hơn 
nữa hẹn nhau qua mạng xã 
hội để giải quyết mâu thuẫn 
bằng bạo lực, thậm chí còn 
chuẩn bị sẵn các hung khí 
nguy hiểm để đánh nhau, gây 
hậu quả nghiêm trọng. 

Theo thống kê, từ đầu năm 
2022 đến nay, trên địa bàn 
huyện Phù Mỹ đã xảy ra 14 vụ 
cố ý gây thương tích và gây rối 
trật tự công cộng. Trong đó, 
CA huyện đã nắm tình hình 
và ngăn chặn ngay từ đầu 5 
vụ, không để xảy ra hậu quả. 

Cuối tháng 9.2022, CA 
huyện Phù Mỹ đã ngăn chặn 

TX AN NHƠN:

Tăng cường 
giải pháp đảm bảo 
ATGT dịp cuối năm

(BĐ) - Theo thống kê 
của Ban ATGT TX An Nhơn,  
10 tháng đầu năm 2022, trên địa 
bàn thị xã xảy ra 15 vụ TNGT, 
làm 12 người chết và 7 người bị 
thương; so cùng kỳ năm 2021 
tăng 3 vụ, giảm 1 người chết và 
tăng 1 người bị thương. 

Tuy số vụ TNGT đặc biệt 
nghiêm trọng và rất nghiêm 
trọng không xảy ra, nhưng 
TNGT nghiêm trọng lại xảy ra 5 
vụ, làm 4 người chết và 2 người 
bị thương. Nguyên nhân vẫn 
còn xảy ra nhiều vụ TNGT 
nghiêm trọng một phần do cơ 
sở hạ tầng về giao thông bất 
cập, ý thức chấp hành luật giao 
thông của một bộ phận người 
tham gia giao thông chưa cao. 
Tình trạng người điều khiển 
phương tiện mô tô, xe gắn 
máy, xe đạp điện tham gia 
giao thông không đội mũ bảo 
hiểm, không chấp hành hiệu 
lệnh đèn tín hiệu và không có 
giấy phép lái xe còn phổ biến. 
Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền 
một số nơi chưa quan tâm đến 
công tác đảm bảo trật tự ATGT. 

Nhằm đảm bảo trật tự ATGT 
những tháng còn lại của năm 
2022, TX An Nhơn xây dựng kế 
hoạch huy động tối đa các lực 
lượng tăng cường phát quang 
vật cản, xử lý nghiêm các hành 
vi lấn chiếm hành lang ATGT 
đường bộ. Tập trung tuyên 
truyền ATGT đến các đối tượng 
cá biệt thường xuyên vi phạm 
ATGT, nhất là thanh thiếu niên. 
Tăng cường công tác tuần tra 
kiểm soát giao thông khép kín 
tuyến, địa bàn, tập trung vào các 
giờ cao điểm, thời điểm thường 
xảy ra các vụ TNGT. Huy động 
các cấp, các ngành đa dạng hình 
thức tuyên truyền ATGT tới mọi 
tầng lớp nhân dân trên địa bàn 
thị xã để nâng cao nhận thức 
và ý thức tự giác tham gia giao 
thông an toàn.              Q.THÀNH

Chủ động kiểm tra, kịp thời 
xử lý vi phạm về phòng cháy

Lực lượng công an đang đồng 
loạt ra quân tổng rà soát, 
kiểm tra an toàn về phòng 
cháy chữa cháy trên phạm vi 
toàn tỉnh nhằm ngăn chặn, 
hạn chế các vụ cháy xảy ra 
gây hậu quả đặc biệt nghiêm 
trọng, làm chết người do 
nguyên nhân chủ quan. 

Nội dung kiểm tra tập 
trung: Hồ sơ theo dõi quản lý 
về PCCC&CNCH của cơ sở; duy 
trì các yêu cầu đường giao thông 
dành cho xe chữa cháy, khoảng 
cách an toàn PCCC và nguồn 
nước chữa cháy; mặt bằng, công 
năng sử dụng; giải pháp ngăn 
cháy lan, giải pháp thoát nạn. 
Riêng đối với loại hình cơ sở 
kinh doanh dịch vụ karaoke 
sẽ tập trung kiểm tra: Đường, 
lối thoát nạn, biện pháp ngăn 
cháy lan, nhất là việc sử dụng 
vật liệu trang trí nội thất, cách 
âm bảo đảm tính chịu lửa theo 
quy định; kiểm tra việc trang bị 
hệ thống chữa cháy, báo cháy 
tự động. 

Qua gần 1 tháng kiểm tra, 
bước đầu cho thấy, các cơ sở đã 
có sự quan tâm, đầu tư cho công 
tác PCCC, tổ chức thực hiện khá 
đầy đủ quy định của pháp luật 

về PCCC. Tuy nhiên, tại thời 
điểm kiểm tra, vẫn còn một số 
cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ điều 
kiện về an toàn PCCC. Các lỗi 
chủ yếu như thiếu hồ sơ theo 
dõi quản lý về PCCC&CNCH; 
chưa trang bị, hoặc trang bị 
thiếu hệ thống, thiết bị PCCC; 
chưa xây dựng phương án cứu 
nạn; thiết bị chữa cháy mini có 
trang bị nhưng chưa được kiểm 
tra bảo dưỡng theo quy định... 

Đáng nói, một số cơ sở kinh 
doanh lưu trú hay công ty sản 
xuất nhưng lại thiếu quan tâm 
đến công tác PCCC. Đơn cử như 
khách sạn T.H. (TP Quy Nhơn) 
hay Công ty CP Công nghệ gỗ 
Đ.T. (TP Quy Nhơn), tại thời 
điểm kiểm tra cơ sở đã hoạt động 
khi chưa có văn bản chấp thuận 
kết quả nghiệm thu về PCCC của 
cơ quan CA có thẩm quyền. 

Theo đại tá Nguyễn Văn 

Long, cùng với kiểm tra, lực 
lượng chức năng hướng dẫn các 
cơ sở khắc phục vi phạm, tồn tại, 
thiếu sót về PCCC. Đồng thời, 
kiên quyết tạm đình chỉ, đình 
chỉ các cơ sở có vi phạm nghiêm 
trọng về PCCC như: Không 
thẩm duyệt, không nghiệm thu 
về PCCC đã đưa cơ sở vào hoạt 
động; vi phạm về lối thoát nạn, 
khoảng cách ngăn cháy, chống 
cháy lan; không mua sắm, trang 
bị các phương tiện chữa cháy... 

Được biết, sau gần 1 tháng 
triển khai, CA toàn tỉnh đã tiến 
hành rà soát, kiểm tra trên 2.800 
cơ sở. Qua đó, phát hiện 93 tồn 
tại, thiếu sót về công tác PCCC 
và tiến hành xử phạt vi phạm 
hành chính 73 hành vi vi phạm 
với tổng số tiền trên 440 triệu 
đồng; tạm đình chỉ hoạt động 
một phần, toàn bộ cơ sở đối với 
4 cơ sở.                            KIỀU ANH

Tổ kiểm tra Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (CA tỉnh) kiểm tra hệ thống cung cấp nguồn nước trong PCCC tại một DN ở Cụm Công 
nghiệp Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn).                                                                                                                                                                                      Ảnh: K.A

Tập trung đấu tranh với tội phạm gây rối trật tự công cộng
kịp thời vụ 2 nhóm thanh thiếu 
niên tụ tập đánh nhau tại khu 
vực đèo Nhông (thuộc xã Mỹ 
Phong). Do có mâu thuẫn từ 
trước, hơn 30 thanh thiếu niên 
17 - 18 tuổi, hầu hết ở xã Mỹ 
Thắng, chuẩn bị hung khí rồi 
chạy xe máy đến điểm hẹn để 
giải quyết. Qua nắm tình hình, 
biết được hoạt động của nhóm 
đối tượng này, CA huyện Phù 
Mỹ đã tập trung lực lượng 
ngăn chặn, không để xảy ra 
hậu quả nghiêm trọng. 

Theo thượng tá Nguyễn 
Hồng Việt, Trưởng CA huyện 
Phù Mỹ, CA huyện đã chỉ đạo 
các đơn vị nghiệp vụ và CA 
cơ sở tăng cường nắm tình 
hình, triển khai mạnh các 
biện pháp phòng ngừa, giải 
quyết mâu thuẫn ngay từ khi 
mới phát sinh, ngăn chặn các 
vụ băng nhóm tụ tập đánh 
nhau, gây rối trật tự để hạn 

chế hậu quả.
Đồng thời, lực lượng chức 

năng đã tập trung tuần tra, 
kiểm soát tại các khu dân cư, 
lưu ý các địa bàn có nhiều 
quán ăn đêm, khu vui chơi 
giải trí, các quán karaoke... 
Gọi hỏi, răn đe các thành phần 
bất hảo; kiểm tra đột xuất 
phương tiện, thu giữ hung 
khí, công cụ hỗ trợ. 

Bên cạnh công tác phòng 
ngừa, CA huyện Phù Mỹ đẩy 
mạnh công tác đấu tranh, xử lý 
kiên quyết các đối tượng tham 
gia các băng nhóm. Từ đầu 
năm 2022 đến nay, CA huyện 
đã điều tra, xử lý 5 vụ gây rối 
trật tự công cộng, khởi tố 24 
đối tượng. 

Cuối tháng 10.2022, Cơ quan 
CSĐT CA huyện Phù Mỹ đã ra 

quyết định khởi tố vụ án, khởi 
tố bị can đối với 12 đối tượng 
để điều tra về hành vi “Gây rối 
trật tự công cộng”. Theo kết 
quả điều tra, do có mâu thuẫn 
với nhau từ trước, khoảng 21 
giờ ngày 5.9, Huỳnh Ngọc Đại 
(22 tuổi, ở thôn Vạn Phú, xã 
Mỹ Lộc) cùng 11 đối tượng 
khác đã chuẩn bị các loại hung 
khí tự chế (đao, kiếm, mã tấu) 
đi tìm Trương Thành Long  
(23 tuổi, thuê trọ ở thị trấn 
Phù Mỹ) để đánh trả thù. 

Trong quá trình đi tìm, 
nhóm của Đại nẹt pô, hò hét, 
gây bất bình cho người dân. 
Khi cả nhóm đến dãy nhà trọ 
thuộc khu phố Trà Quang Nam 
(thị trấn Phù Mỹ), phát hiện 
nhóm 10 người của Long nên 
xông vào đuổi đánh, gây náo 
loạn cả khu phố, ảnh hưởng 
đến ANTT trên địa bàn. 

T.LONG

Nhóm đối tượng Huỳnh Ngọc Đại bị khởi tố.                                                                        Ảnh: T.L
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GẶP GỠ & TRÒ CHUYỆN

CHỦ ĐỘNG 
CHỌN HỌC NGHỀ

Khác nhau về độ tuổi, hoàn 
cảnh gia đình nhưng cả hai 
chàng trai xứ Nẫu đều có chung 
lý do chọn giáo dục nghề nghiệp 
để “mở lối” vào đời. 

● Tại sao lại là học nghề khi 
“cánh cửa” đại học những năm 
gần đây rộng mở hơn bao giờ hết?

- Sinh viên (SV) Tỵ: Kết thúc 
bậc THPT với học lực khá, em 
vẫn quyết định chọn học nghề 
vì nhiều lý do. Hơn hết là vì thời 
gian học ngắn giúp em tiết kiệm 
thời gian và tiền bạc; học nghề 
thì được thực hành nhiều, tiếp 
xúc gần với công việc mà mình 
sẽ làm trong tương lai. Phần 
nữa là vì gần nhà. Hoàn cảnh 
gia đình em có phần khó khăn, 
ba mẹ đều đã lớn tuổi, nên dù 
từng ao ước được đi xa như các 
bạn để trải nghiệm được nhiều 
hơn, em chọn một ngôi trường 
ngay trong thành phố để tiện 
phụ giúp gia đình. 

- SV Sanh: Sau khi tốt nghiệp 
THPT, em tham gia nghĩa vụ 
quân sự, làm tròn trách nhiệm 
với Tổ quốc rồi mới quay về đi 
học tiếp để khỏi quên kiến thức. 
Vừa ra quân, ở tuổi 22, em đăng 
ký học nghề theo sự giới thiệu, 
hướng dẫn của các bạn đã đi 
trước. Giống như Tỵ nói, với học 
nghề, chúng em sẽ có nhiều thời 
gian thực hành, tiếp xúc và làm 
trực tiếp tại xưởng thực hành 
của trường dưới sự hướng dẫn 
của thầy cô, khi ra trường sẽ tiếp 
cận công việc nhanh hơn. 

● Gia đình nói gì trước quyết 
định này của các bạn?

- SV Tỵ: Ba mẹ em muốn con 
học nghề mình thích, chọn nghề 
phù hợp với năng lực nên rất 
ủng hộ sự lựa chọn này của em. 

- SV Sanh: Quan điểm của 
ba mẹ em là con trai thì phải 
có công việc ổn định, học nghề 
có bằng cấp thì tương lai sẽ có 
nhiều điều kiện để phát triển 
hơn. Em cũng nhận được sự 
động viên của ba mẹ trước 
quyết định này. 

NỖ LỰC 
MỖI CHẶNG ĐƯỜNG

Chủ động, có trách nhiệm với 
lựa chọn của bản thân, cả Tỵ và 
Sanh đều xác định nỗ lực, chăm 
chỉ với từng chặng đường, từng 
cơ hội. 

● Theo các bạn, đâu là lý do 
mình trở thành một trong những 
sinh viên tiêu biểu của trường, 
được tuyên dương ở cấp toàn 
quốc năm 2022?

- SV Sanh: Em nghĩ trước 
hết là sự nỗ lực nghiêm túc, 
phấn đấu trong học tập lẫn các 
hoạt động phong trào thi đua 
của trường. Cả em và Tỵ đều 
là sinh viên xuất sắc, tham gia 
nhiều hoạt động phong trào 
như: Cuộc thi Robocon cấp Liên 

Hành trình nào cũng cần nỗ lực, bền bỉ
Đó là khẳng định của Nguyễn Văn Sanh (24 tuổi, ở thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) và Trần Tân Tỵ (20 tuổi, ở phường 

Nhơn Bình, TP Quy Nhơn), sinh viên lớp Cao đẳng K14 Cơ điện tử, khoa Điện, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. 
Hai bạn nằm trong số 100 học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc và các đại sứ kỹ năng nghề toàn quốc năm 2022. 

Chi đoàn “Đường đua electric”, 
các hoạt động sáng tạo, chế tạo 
thiết bị, hoạt động thể thao, văn 
hóa, văn nghệ, tình nguyện… 
Từ đó, chúng em được nhận 
các giải thưởng, bằng khen cấp 
trường và cấp tỉnh, làm dày hồ 
sơ thành tích của mình. 

- SV Tỵ: Điểm chung của 
em và anh Sanh là từng bước 
cố gắng xây dựng cho mình 
nền tảng kiến thức, kỹ năng. Từ 
đó, chúng em có nhiều cơ hội 
để trải nghiệm trong rất nhiều 
hoạt động, chương trình do nhà 
trường và các đơn vị tổ chức. 
Với mỗi hoạt động, chúng em 
luôn giữ thái độ học hỏi tích 
cực, nỗ lực hoàn thành bằng 
nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ngoài 
ra, sự hướng dẫn, ủng hộ, tạo 
điều kiện của các thầy cô cũng 
là động lực to lớn để chúng em 
đạt kết quả tốt nhất. 

● Các bạn có thể chia sẻ về 
một số trải nghiệm đặc biệt 
trong quá trình học tập đã đem 
đến những bài học kinh nghiệm 
quý giá?

- SV Tỵ: Năm 2021, em là 
thành viên của nhóm sáng tạo mô 
hình “Giám sát trang trại”. Mô 
hình có ý nghĩa giúp người nông 
dân tiết kiệm thời gian trong 
giám sát, chăm sóc cây trồng 

- SV Sanh: Em cảm thấy rất 
tự hào và may mắn! Em bắt 
đầu học nghề với mong ước 
mình sẽ vững tay nghề để 
lập nghiệp sau khi ra trường. 
Nhưng hành trình này lại đưa 
em đến với niềm vinh dự đầy 
bất ngờ. Ngay giờ phút đó, em 
cảm thấy rất vui và biết ơn các 
thầy cô, những người đã đồng 
hành, kiên nhẫn hỗ trợ, khích 
lệ để em có thể đứng trên sân 
khấu đặc biệt đó.

- SV Tỵ: Em cũng giống 
hệt anh Sanh. Khi bước lên sân 
khấu, được trao bằng khen và 
cúp tuyên dương, tim em đập 
rất mạnh. Hành trình với nghề 
thì còn rất dài nhưng với mỗi 
chặng đường, mỗi thành tích 
đạt được, em đều trân trọng. 
Trên sân khấu đó, còn có rất 
nhiều bạn đến từ khắp mọi miền 
đất nước, họ rất giỏi. Được tiếp 
xúc, giao lưu với các bạn, em và 
anh Sanh đều thấy mình phải cố 
gắng, phấn đấu hơn nữa. 

DẬM CHÂN TẠI CHỖ 
LÀ TỤT LẠI PHÍA SAU

Ở năm cuối của bậc cao 
đẳng, cả Tỵ và Sanh đang trong 
kỳ thực tập tại DN. Cả hai bạn 
đều nỗ lực với vị trí được phân 
công để đúc kết những kỹ năng 
quý giá từ môi trường làm việc 
thực tế. 

● Hai bạn có thể chia sẻ một 
chút về vị trí thực tập hiện tại?

- SV Tỵ: Em hiện thực tập 
tại DN trong lĩnh vực tự động 
hóa tại TP Quy Nhơn. Ở đó, em 
được tham gia vào công việc 
lập trình PLC, HMI, tư vấn 
thiết kế, thi công, bảo trì bảo 
dưỡng các công trình mà công 
ty đảm nhận.  

- SV Sanh: Còn em thực tập 
tại DN trong lĩnh vực chăn nuôi 
ở huyện Phù Cát. Công việc cụ 
thể của em là vận hành, bảo trì, 
bảo dưỡng các máy móc hiện 
đại của một trại chăn nuôi sản 
xuất quy mô hàng trăm nghìn 
vật nuôi. 

● Những dự định của các bạn 
sau kỳ thực tập và xa hơn? 

- SV Sanh: Em sẽ tiếp tục 
hoàn thành chương trình học. 
Sau tốt nghiệp, việc đầu tiên 
là tìm kiếm việc làm phù hợp 
với nghề, kỹ năng của mình để 
rèn giũa bản thân trong môi 
trường thực tế nhiều hơn nữa. 
Lĩnh vực học của em là cơ điện 
tử, liên quan đến kỹ thuật, máy 
móc hiện đại. Với sự phát triển 
nhanh chóng của KHKT, em sẽ 
luôn nhắc nhở mình tiếp tục 
cập nhật, học hỏi để không dậm 
chân tại chỗ. 

- SV Tỵ: Ước mơ của em là 
trở thành một kỹ thuật viên 
chuyên sâu về mảng tự động 
hóa nên em đang phấn đấu, rèn 
luyện các kỹ năng, tiếp tục vun 
đắp nền tảng của bản thân thật 
vững chắc để tiếp tục phát triển 
hơn nữa.

● Cảm ơn hai bạn. Chúc cho 
hành trình phía trước của các 
bạn thật nhiều điều như ý!

NGUYỄN MUỘI

bằng cách ứng dụng các kỹ thuật, 
thiết bị mà chúng em đã được 
học. Sự hướng dẫn của các thầy 
cô và những ngày cùng nhau mày 
mò, xây dựng mô hình đã mang 
lại cho em nhiều kỹ năng, kiến 
thức, kinh nghiệm quý giá. Mô 
hình đã đạt giải nhì Hội thi “Sinh 
viên Bình Định - Sáng tạo, khởi 
nghiệp” năm 2021. 

Ngoài ra, em và anh Sanh 
còn được đồng hành cùng các 
thầy sáng tạo thiết bị dạy học tự 
làm “Mô hình điều khiển, giám 
sát qua mạng internet”. Với mô 
hình này, chúng em được học 
hỏi thêm về kỹ năng đấu tủ, 
lập trình để tối ưu hiệu quả và 
nhiều kiến thức liên quan đến 
lĩnh vực này. 

- SV Sanh: Đầu năm 2021, khi 
Bình Định bị ảnh hưởng nặng nề 
bởi đại dịch Covid-19, em và Tỵ 

còn được tham gia cùng với các 
thầy, cô trong khoa Điện chế tạo, 
lắp đặt “Máy rửa tay sát khuẩn 
tự động”. Máy được lắp tại 
trường và nhiều trường THPT 
trên địa bàn tỉnh góp phần tham 
gia phòng, chống dịch Covid-19. 
Từ thiết bị này, em càng nhận 
ra sự thiết thực, vận dụng linh 
hoạt của kiến thức, kỹ năng 
nền tảng mà mình được trang 
bị trong quá trình học tập. Điều 
này tạo động lực để trong tương 
lai, chúng em cũng mày mò vận 
dụng, sáng chế được những 
thiết bị hữu ích, có ý nghĩa đối 
với cuộc sống như thế. 

● Khoảnh khắc được gọi tên 
trên sân khấu của buổi tuyên 
dương học sinh, sinh viên giáo 
dục nghề nghiệp tiêu biểu, xuất 
sắc do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức, 
các bạn nghĩ gì?

Cả Sanh và Tỵ đều là những sinh viên tiêu biểu của lớp 
ở tất cả các mặt. Các em là sinh viên xuất sắc, sinh viên 5 tốt cấp 
trường, cấp tỉnh… trong hai năm học liên tiếp. Sanh là đảng viên, 
được kết nạp từ khi còn trong quân ngũ và hiện là lớp trưởng 
gương mẫu. Tỵ là Phó Bí thư Chi đoàn năng nổ, nhiệt tình. Tập 
thể lớp Cao đẳng K14 Cơ điện tử rất vinh dự khi năm nay, cả hai 
gương mặt sinh viên giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu đều là thành 
viên của lớp”.               Thầy LÊ QUANG HƯNG, 

Giáo viên chủ nhiệm lớp Cao đẳng K14 Cơ điện tử

“
Sanh (trái) và Tỵ tại lễ biểu dương sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc và các đại sứ kỹ năng nghề toàn quốc 
năm 2022.                           Ảnh: NVCC

SV Tỵ (trái) và SV Sanh trong giờ học thực hành.                                                   Ảnh: N.M
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Bình Định

XEM - NGHE - ĐỌC

TIN VẮN 

HÁT VỌNG TRONG SÂN KHẤU NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG BÌNH ĐỊNH: 

Các vở tuồng, ca kịch bài chòi của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh dàn dựng, biểu diễn hiện nay thường 
đưa thêm ca khúc hát vọng vào giúp chuyển tải thông điệp của vở diễn, tạo không gian để khán giả cảm nhận vẻ đẹp 
của vở diễn trọn vẹn hơn. 

Tùy theo kịch chủng mà hát 
vọng còn có các tên gọi khác, 
như: Tiếng hát hậu trường, hát 
lồng, hát cơ - nhưng tựu chung 
là những ca khúc do người 
nghệ sĩ đứng sau sân khấu thể 
hiện theo cảm xúc nhân vật, 
tình huống trên sân khấu... 

NSND Hoài Huệ cho biết: 
“Khoảng từ năm 1985, ca kịch 
bài chòi Bình Định bắt đầu 
đưa nghệ thuật hát vọng vào 
vở diễn đầu tiên là Tội lỗi (kịch 
bản: Nguyễn Đình Chính, 
chuyển thể bài chòi: NSƯT 
Nguyễn Kiểm, đạo diễn: NSƯT 
Mai Ngọc Căn). Từ đó đến nay, 
Đoàn ca kịch bài chòi Bình 
Định (Nhà hát Nghệ thuật 
truyền thống tỉnh) phục hồi, 
dàn dựng hơn 150 vở diễn đều 
sắp xếp có phần  hát vọng vào, 
giúp tô đậm thêm những lớp 
kịch, chuyển tải thông điệp của 
vở diễn”.

NSƯT Đào Duy Kiền - 
người được xem là bậc thầy 
tiên phong đưa hát vọng vào  
sân khấu tuồng Bình Định với 
ca khúc hát vọng đầu tiên được 
ông sáng tác trong vở tuồng Sư 
già và em bé vào năm 1969 - tâm 
sự: “Trong tuồng cổ trước đây 
không có hát vọng. Với mong 
muốn tạo thêm sự thăng hoa 
cho các vở diễn, dựa trên nền 
nhạc tuồng ta đưa hát vọng 
vào. Sau này hát vọng xuất 
hiện trong các vở bài chòi và 
cũng đạt nhiều thành công. 
Nghệ thuật sân khấu Bình 
Định đi tiên phong trong lĩnh 
vực này, sau đó nhận thấy hát 
vọng tạo hiệu ứng tốt, nhiều 
nhà hát của các tỉnh bạn cũng 
học hỏi, áp dụng”.

Như đã nói các bài hát vọng 
tô điểm thêm cho tình huống, 
khắc họa trạng thái biểu cảm 
cao trào nào đó của nhân vật 
nên chúng thường ngắn, rất 
cô đọng nhưng thông điệp của 
nó lại phải đảm bảo hài hòa 
cá tính, ý tưởng sáng tạo cùng 

NSƯT Thu Thẳm (đứng thứ 2 từ trái sang) hát vọng trong một vở diễn do Đoàn tuồng Đào Tấn biểu diễn tại xã Nhơn Hải, 
TP Quy Nhơn.                                                                                                                                                                                                  Ảnh: NGỌC NHUẬN

l Không phải huyền thoại - tiểu 
thuyết của Hữu Mai - là cuốn tiểu thuyết 
lịch sử đầu tiên về Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp trong bối cảnh 
cuộc kháng chiến 
chống Pháp và cao 
trào chiến dịch lịch 
sử Điện Biên Phủ. 
Người đọc từng biết 
đến hình ảnh vị Đại 
tướng tổng tư lệnh 
qua những văn bản 
lịch sử, những hồi 
ký và những thước 
phim tư liệu. Song 
phải đến Không phải 

huyền thoại, chân dung của ông mới hiện 
lên như một nhân vật văn học trọn vẹn, với 
những ưu tư và trách nhiệm của một con 
người được lịch sử chọn.
l Ông tổ nghề thêu, phim tài liệu của 

VTC sản xuất. Có một điều mà ít người 

biết là tổ 
nghề thêu 
không 
phải là “bà” 
mà là ông, 
đó là Lê 
Công Hành 
(1606 - 
1661), một 

vị quan ở thời Hậu Lê. Người Việt đã biết 
nghề thêu và làm lọng từ lâu nhưng rất 
đơn sơ. Năm Bính Tuất (1646), Trần Quốc 
Khái được vua cử đi sứ sang Trung Quốc, 
tại đây ông đã tự học được nghề thêu và 
làm lọng, sau đó khi về nước ông truyền 
nghề cho người dân ở quê nhà - xã Quất 
Động, huyện Thường Tín, Hà Nội. Do có 
nhiều công trạng ông được vua ban cho 
Quốc tính, đổi từ Trần Quốc Khái thành 
Lê Công Hành. Link: https://vtc.vn/ong-
to-nghe-theu-ar693729.html
l Hẹn nhau cuối chân trời. Lân Nhã 

được biết đến là một ca sĩ trẻ có giọng ca 
đặc biệt. Sở hữu chất giọng trầm ấm, giàu 
cảm xúc và đặc biệt là hát như kể chuyện 
tình, Lân Nhã khiến người nghe thổn 
thức. Ở Hẹn nhau cuối chân trời (sáng tác: 

Nguyễn Minh 
Cường) tiếng 
hát Lân Nhã có 
sự ấm áp, thanh 
vang, đằm sâu và 
tình cảm, có ngọt 
ngào, bao dung 
mà mỗi người ở 
mỗi độ tuổi, mỗi 
tâm trạng khác 

nhau đều sẽ có những rung cảm riêng. 
Mình hẹn nhau ở cuối chân trời/ Rồi nhẹ 
rơi giọt nước mắt lặng thinh/ Trong giấc 
mơ riêng mình/ Ngậm ngùi với cô đơn/ 
Bình minh kia rồi sẽ dần tan/ Còn bên tai 
lời hứa mãi trôi ngút ngàn…

ĐÔNG A

l Bộ VH-TT&DL cùng 
Phòng Thương mại Mỹ tại 
Việt Nam ký bản ghi nhớ hợp 
tác, thúc đẩy phát triển công 
nghiệp văn hóa, kinh tế sáng 
tạo... Trong Chiến lược phát 
triển các ngành công nghiệp 
văn hóa Việt Nam đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030, 
Chính phủ đặt mục tiêu đến 
năm 2030 Việt Nam sẽ đạt 7% 
GDP từ ngành công nghiệp 
văn hóa. Bà Virginia Foote - Phó 
Chủ tịch Phòng thương mại Mỹ 
tại Việt Nam (Amcham) - cho 
biết Amcham đã thành lập Hội 
đồng Kinh tế Sáng tạo tại Việt 
Nam và sẽ hỗ trợ thực hiện các 
mục tiêu trong chiến lược này. 

(Theo VnE)
l Ngày 12.11, tại Trung 

tâm Văn hóa nghệ thuật - 22 
Hàng Buồm, TP Hà Nội đã diễn 
ra lễ khai mạc chuỗi trưng 
bày các tác phẩm nghệ thuật 
đương đại, phục vụ nhu cầu 
tìm hiểu văn hóa, lịch sử, nghệ 
thuật đương đại của công 
chúng và du khách. 

(Theo HNM)   

một lúc của cả nhiều chủ thể - 
tác giả kịch bản, đạo diễn, nhạc 
sĩ và cả ca sĩ trình bày - nên có 
thể nói hát vọng là tác phẩm 
độc lập, đầy đủ và giữ vai trò 
quan trọng đối với sự thành 
công của vở diễn. 

Tiếp nối những nghệ sĩ hát 
vọng nổi tiếng, như NSƯT Kim 
Thành (tuồng), NSƯT Thiên 
Chi (bài chòi)… những năm 
gần đây ở Nhà hát Nghệ thuật 
truyền thống tỉnh xuất hiện 
nhiều gương mặt giàu triển 
vọng, như: Hoàng Thanh Bình, 
Thu Thẳm, Bạch Lan, Thiên 
Nga… Vừa là diễn viên trụ cột 
của Đoàn tuồng Đào Tấn (Nhà 
hát Nghệ thuật truyền thống 
tỉnh), NSƯT Thu Thẳm còn là 
nghệ sĩ hát vọng xuất sắc bên 
sân khấu tuồng. Chị tâm tình: 
“Dù đứng bên lề sân khấu để 
biểu diễn, nhưng người nghệ 
sĩ vẫn phải bám sát diễn biến 

kịch trên sân khấu để thể 
hiện sao cho ăn khớp từng 
câu từng chữ, có như vậy 
mới tham gia nâng cao kịch 
tính của vở diễn, giúp người 
nghệ sĩ trên sân khấu thăng 
hoa hơn, sự kết nối giữa công 
chúng thưởng thức với vở 
diễn trọn vẹn hơn”.

Để viết một ca khúc hát 
vọng, nhạc sĩ nghiên cứu kỹ 
lưỡng kịch bản, thậm chí còn 
phải tham vấn đạo diễn, trò 
chuyện thêm với nghệ sĩ trình 
diễn để sáng tạo của mình dễ 
dàng cộng hưởng cao độ với 
vở diễn. Tại Nhà hát Nghệ 
thuật truyền thống tỉnh hiện 
nay, NSƯT Đinh Văn Nhân - 
chỉ huy dàn nhạc Đoàn ca 
kịch bài chòi Bình Định là 
người “mát tay” trong sáng 
tác nhạc nền, ca khúc hát 
vọng phục vụ các vở diễn bài 
chòi. Nhiều ca khúc hát vọng 

của anh trong một số vở diễn 
gần đây, như Chói rạng sơn 
hà, Cô thần được đánh giá đã 
góp phần quan trọng giúp các 
vở diễn này giành HCV tại các 
kỳ Liên hoan Tuồng và Dân ca 
kịch toàn quốc gần đây.

NSƯT Đinh Văn Nhân chia 
sẻ: Ngày nay một vở diễn ca 
kịch bài chòi thường có 8 bản 
nhạc không lời, 1 - 2 bài hát 
vọng. Sáng tác các ca khúc 
hát vọng là công đoạn xử lý 
âm nhạc đặc biệt. Ca từ, giai 
điệu của ca khúc hát vọng thể 
hiện chủ đề vở diễn thường 
được thể hiện ở đầu và cuối 
vở diễn, nên nó đặc tả khác 
với ca khúc hát vọng cho nhân 
vật. Với những ca khúc chủ đề 
vở diễn, mình phải chắt lọc, 
sáng tác để gói ghém được 
nội dung, tư tưởng của một 
vở diễn.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Để vở diễn thăng hoa trọn vẹn
Kỷ lục đấu giá mới 
của tranh Van Gogh: 
117,18 triệu USD

Đó là bức “Verger avec 
cypres” (Vườn cây ăn trái với 
cây bách, ảnh) vẽ năm 1888, hai 
năm trước khi danh họa Van 
Gogh qua đời. Verger avec 
cypres của danh họa người 
Hà Lan đã được “gõ búa” với 
mức giá kỷ lục nhất từ trước 
tới nay về đấu giá tranh Van 
Gogh, trong phiên đấu giá với 
nhiều danh tác khác nữa do nhà 
Christie’s New York tổ chức, 
kết thúc vào ngày 10.11. 

Bức tranh này nằm trong 
bộ sưu tập các tác phẩm nghệ 
thuật của người đồng sáng lập 
Microsoft với Bill Gates, nhà 
đầu tư nghệ thuật người Mỹ 
Paul Allen (1953 - 2018). Trước 
lúc diễn ra phiên đấu giá, 
Christie’s New York kỳ vọng 
bức tranh này sẽ thu về “hơn 
100 triệu USD”. Giá “gõ búa” 
đã chính thức dừng ở mức 102 
triệu USD, tuy nhiên do cộng 
thêm phí bảo hiểm nên tổng số 
tiền người trúng đấu phải chi 
trả lên tới 117,18 triệu USD. 

Phiên đấu giá kể trên của 
nhà Christie’s New York gồm 
60 tác phẩm hội họa của nhiều 
danh họa thuộc bộ sưu tập của 
Paul Allen được đấu giá thành 
công, thu về tổng cộng hơn 1,5 
tỷ USD. Theo di chúc của Paul 
Allen toàn bộ số tiền thu được 
từ đấu giá này được dành cho 
các dự án từ thiện.  

                     (Theo phunuonline)
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Bình Định

VÒNG 25 V-LEAGUE 2022:

Định đoạt ở Thiên Trường
Trong khi thứ hạng của các đội nhóm trên gần như đã an bài, cuộc chiến trụ hạng vẫn diễn ra gay cấn 

đến vòng áp chót V-League 2022. Trong đó, trận đấu giữa CLB Nam Định và CLB Sài Gòn trên sân Thiên 
Trường chiều 13.11 được cho là có ý nghĩa quyết định tấm vé xuống hạng mùa này.

Trong khi CLB Topenland Bình Định (bên trái) đang hướng đến những vị trí cao thì CLB Sài Gòn (bên 
phải) chật vật với cuộc chiến trụ hạng.                                Ảnh: HOÀNG QUÂN

Sau vòng 24, chỉ còn 3 đội bóng 
phải đối mặt với nguy cơ rớt hạng 
gồm: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (21 điểm), 
Nam Định (20 điểm) và Sài Gòn (19 
điểm). Khoảng cách về điểm số giữa 
các đội không lớn, nhưng do giải đấu 
chỉ còn 2 vòng nữa là kết thúc, nên bất 
kỳ sai lầm nào cũng phải trả giá đắt. 

Sài Gòn FC đang là đội yếu thế 
nhất, nhưng họ vẫn còn cơ hội tự định 
đoạt số phận của mình, đặc biệt là khi 
được gặp đối thủ trực tiếp Nam Định 
ở vòng đấu này. Tất nhiên, việc phải thi 
đấu trên sân khách trước đối thủ cũng 
đang gồng mình trụ hạng sẽ không 
hề dễ dàng, nhưng ít ra nó cũng cho 
thầy trò HLV Phùng Thanh Phương 
chút hy vọng.

Trận đấu trên sân Thiên Trường 
chính là tâm điểm của vòng 25, bởi đội 
thua gần như chắc chắn phải xuống 
chơi ở giải hạng nhất mùa tới. Với tính 
chất quan trọng như vậy, CLB Nam 
Định sẽ tận dụng lợi thế sân nhà và 
làm tất cả để giành 3 điểm. Tuy nhiên, 
CLB Sài Gòn cũng có những cơ sở riêng 
để tin vào một kết quả tốt đẹp, đó là 
đối thủ của họ vừa trải qua 6 trận liên 
tiếp không biết mùi chiến thắng, trong 
đó có đến 5 trận thua. Quan trọng hơn, 
thầy trò HLV Vũ Hồng Việt để thua cả 
3 trận trên sân nhà. Trước những trận 
đấu “sống còn”’ của mùa giải, nhiều 
cầu thủ CLB Sài Gòn tỏ rõ quyết tâm 
trên các trang mạng xã hội, nhưng liệu 
họ có đảo ngược được tình thế hay 
không vẫn là dấu hỏi lớn.

Được cho có lợi thế hơn 2 đối thủ 
còn lại, nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 
cũng không phải dễ thở trong phần 
còn lại của mùa giải. Ngay vòng 25 
này, họ phải đối đầu với đội đứng đầu 
bảng Hà Nội. Đại diện thủ đô đang 
cần một chiến thắng nữa để chắc chắn 
vô địch, và việc gặp đội bóng do HLV 
Nguyễn Thành Công dẫn dắt là dịp 
không thể tốt hơn để Tuấn Hải và 
các đồng đội nâng cao chiếc cúp vô 
địch trước 1 vòng đấu ngay trên sân 
nhà. Đang khủng hoảng lực lượng do 
hàng loạt cầu thủ chấn thương, Hồng 

Lĩnh Hà Tĩnh được dự đoán sẽ không 
mạo hiểm tung đội hình mạnh nhất 
để mong kiếm điểm trước đối thủ quá 
mạnh. Thay vào đó, họ sẽ dưỡng sức 
cho cuộc đối đầu với Đông Á Thanh 
Hóa ở lượt cuối. Đội bóng xứ Thanh 
đã không còn mục tiêu quan trọng nào, 
do đó, việc lấy điểm trước đối thủ “dễ 
chịu” này xem ra khả quan hơn.

Ở vòng 25, CLB Hải Phòng (45 
điểm) sẽ chơi trận cuối cùng của mùa 
giải, tiếp đón một Sông Lam Nghệ An 
chơi thất thường ở những vòng đấu 
vừa qua. Nếu giành trọn 3 điểm, thầy 
trò HLV Chu Đình Nghiêm chắc chắn 
về đích ở vị trí á quân. Nhưng ở trường 
hợp mất điểm trên sân nhà, họ có thể 
bị CLB Topenland Bình Định (41 điểm) 
vượt qua. Bởi hai trận đấu còn lại của 
đội bóng đất Võ sẽ chỉ phải gặp SHB 
Đà Nẵng và CLB TP Hồ Chí Minh - đều 
vừa đủ điểm trụ hạng. 

Phải làm khách trước đội bóng của 

HLV Phan Thanh Hùng ở vòng này, 
nhưng Topenland Bình Định vẫn có 
nhiều cơ hội giành chiến thắng, khi 
lực lượng có sự chênh lệch khá rõ. Đặc 
biệt, chất lượng ngoại binh được đánh 
giá kém nhất V-League khiến đội bóng 
sông Hàn chật vật trong suốt mùa giải. 
Vẫn còn cơ hội cải thiện vị trí, thầy trò 
HLV Đức Thắng sẽ nỗ lực để giành 
kết quả thuận lợi và chờ các đối thủ 
“sẩy chân”.

Ở 2 trận đấu còn lại (Đông Á Thanh 
Hóa gặp Hoàng Anh Gia Lai, TP Hồ 
Chí Minh gặp Viettel), do không còn 
mục tiêu lớn nào, các đội có thể đưa 
vào sân những cầu thủ ít được thi đấu 
để cọ xát. Ngoài ra, CLB Hoàng Anh 
Gia Lai và Đông Á Thanh Hóa còn phải 
giữ chân cho các trụ cột để dành cho 
bán kết Cúp Quốc gia (diễn ra ngày 
23.11), nhằm tìm kiếm một danh hiệu, 
cứu vãn một mùa giải chưa đạt kết quả 
như ý.                               HOÀNG QUÂN

 CLB Hải Phòng đã nhận cú đúp 
giải thưởng của tháng 10 khi là CLB 
xuất sắc nhất tháng và HLV Chu Đình 
Nghiêm trở thành HLV xuất sắc nhất 
tháng. (Theo bongdaplus)
 Man Utd đã hết kiên nhẫn với 

Harry Maguire (ảnh) và sẽ bán trung vệ 
này ở kì chuyển nhượng hè 2023.  

Man Utd từng chi 87 triệu euro mua 
Harry Maguire về từ Leicester City vào hè 
2019. Theo tờ The Guardian, HLV Ten Hag 
đã không còn tin tưởng Maguire. Vì thế, 
chiến lược gia người Hà Lan sẽ xuống 
tay loại bỏ hậu vệ tuyển Anh ở kì chuyển 
nhượng hè 2023. (Theo tinthethao)
 Marco Reus (ảnh) đã bỏ lỡ World 

Cup 2022 do bị chấn thương. Như vậy, 

Marco Reus đã không thể tham dự 4 giải 
đấu lớn như World Cup (2014, 2022) và 
EURO (2016, 2020) do chấn thương. Nếu 
kịp bình phục chấn thương, Marco Reus 
có thể tham gia trận đấu giao hữu giữa 
Dortmund và đội tuyển Việt Nam tại sân 
Mỹ Đình vào ngày 30.11 tới. Một cầu thủ 
khác của Dortmund là trung vệ Mats 
Hummels cũng có thể sang Việt Nam.

(Theo TT&VH)

GIẢI KARATE ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC:

Đủ mặt các võ sĩ mạnh nhất của Việt Nam  
Các võ sĩ karate mạnh nhất trong 

nước đều có mặt đầy đủ để dự Giải 
karate Đại hội thể thao toàn quốc, 
sẽ tranh tài vào ngày 26 đến 30.11 
tại Ninh Bình. Theo Tổng cục TDTT, 
các đơn vị góp mặt năm nay đã đăng 
kí xong danh sách thi đấu và những 
võ sĩ  mạnh nhất của karate Việt 
Nam đều góp mặt; theo điều lệ tổ 
chức Đại hội, môn karate có 25 bộ  
huy chương. 

Con số gần 400 VĐV của 39 đơn 
vị trong cả nước dự môn karate Đại 
hội thể thao toàn quốc lần 9.2022 đã 
cho thấy rất nhiều địa phương có sự 
đầu tư về môn thể thao võ thuật này. 
Trong số này, những người từng giành 
HCV SEA Games 31 như Nguyễn Thị 
Phương (Hà Nội), Nguyễn Thị Ngọc 
Trâm (CAND), Lưu Thị Thu Uyên 
(Hà Nội), Đỗ Thành Nhân (Cần Thơ), 

GIẢI CỜ VUA TRẺ ĐÔNG Á 2022:

Cờ vua trẻ Việt Nam 
không giành được 
HCV cá nhân 

Tại nội dung cờ tiêu chuẩn của Giải 
cờ vua trẻ Đông Á 2022, các kỳ thủ trẻ 
của Việt Nam đã không thể có được tấm 
HCV nào.

Ở cờ tiêu chuẩn, trong bảng nhóm 
tuổi U18, nữ kỳ thủ xinh đẹp Nguyễn 
Thiên Ngân không đạt được phong độ 
cao nên qua 9 ván giành được 4,5 điểm 
và xếp hạng 11. Cùng thi đấu bảng này, 
người có thành tích cá nhân tốt nhất là 
Bành Gia Huy khi đạt tổng 6,5 điểm sau 
9 ván nên đứng hạng 3 và nhận HCĐ.

Ở bảng nhóm tuổi U10, Tống Nguyễn 
Gia Huy đã chơi rất nỗ lực qua đó sau 9 
ván giành được tổng 6,5 điểm để đứng 
hạng 3 và nhận HCĐ cá nhân.

Trong khi đó, người có kết quả cá 
nhân cờ tiêu chuẩn tốt nhất là Trần 
Phạm Quang Minh. Ở bảng nhóm tuổi 
U8, kỳ thủ nhí này đã giành được 7,5 
điểm qua 9 ván để xếp hạng nhì và giành 
HCB cá nhân tại giải trong nhóm tuổi 
của mình.

Giải cờ vua trẻ vô địch Đông Á 2022 
diễn ra tại Thái Lan, quy tụ 12 quốc gia 
và vùng lãnh thổ qua đó các VĐV trẻ 
dự nội dung cờ nhanh, cờ chớp, cờ tiêu 
chuẩn đối với nam và nữ theo nhóm tuổi 
U8, U10, U12, U14, U16, U18.

(Theo SGGP)

TIN VẮN

Nguyễn Thị Ngoan (Quân đội), Hồ 
Thị Thu Hiền (Hà Tĩnh), Bùi Thị Thảo 
(Quân đội), Trang Cẩm Lành (Đồng 

Tháp), Hoàng Thị Mỹ Tâm 
(Hà Tĩnh)... đều góp mặt.

Đáng chú ý, nữ võ sĩ 
Nguyễn Thị Diệu Ly của thể 
thao Quân đội vừa giành 
được tấm HCV giải trẻ vô 
địch thế giới 2022 cũng sẽ dự 
Đại hội thể thao toàn quốc 
lần 9.2022. Diệu Ly là em 
gái ruột của võ sĩ Nguyễn 
Thị Ngoan thuộc đội karate  
Việt Nam. 

Năm ngoái, đội karate 
Việt Nam đã giành được 3 
tấm HCV giải vô địch châu 
Á 2021 từ các kết quả thi 
đấu của Hoàng Thị Mỹ Tâm, 
Đinh Thị Hương, Hồ Thị Thu 

Hiền, Nguyễn Thị Ngoan và nay họ 
đều dự Đại hội.

(Theo SGGP)

Hoàng Thị Mỹ Tâm từng giành HCV châu Á 2021 là một trong 
những người được chú ý tại hạng 55kg nữ ở giải Đại hội thể 
thao toàn quốc năm nay.
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Bình Định

Giữa hai nhánh sông Côn 
r Tạp bút của TRẦN DUY ĐỨC

Tranh của họa sĩ VŨ TRỌNG ANH

Từng đợt mưa lớn kéo dài cả tuần 
lễ, nước trên nguồn đổ xuống tràn đồng 
tràn nhà, lụt lút cả làng kèm theo gió to, 
bão dữ, rồi đến những ngày mưa dầm 
tối trời không ngưng ngớt. Mùa mưa về 
bàng bạc khắp nẻo quê tôi.

***
Quê tôi nằm lọt thỏm giữa hai 

nhánh Nam và Bắc của sông Côn, chợ 
quê nhóm xa nhà, đến 5 ngày mới có 
một phiên và phải qua sông, khi lũ lụt 
lớn thì đò không chống được, làng tôi 
như ốc đảo, bốn bề sông nước, nên gần 
đến mùa mưa bão nhà nào cũng lo dự 
trữ gạo, nước mắm, cá khô… đề phòng 
mưa lũ kéo dài không đi chợ được, 
chuẩn bị cả than củi khô chất quanh 
ông táo. Bếp nhà tôi nhện giăng, khói 
bám lọ lem rộng chừng hơn mười mét 
vuông nhưng màu này thành nơi sinh 
hoạt ấm áp nhất của gia đình. 

Vườn nhà tôi trồng đủ các loại rau 
xanh, bà nội khéo tay ủ tương chao và 
làm các loại mắm chứa sẵn trong ú, 
trong thạp sành như mắm đu đủ, dưa 
gang, mít trộn chung nên có ăn quanh 
năm, mùa mưa bão càng chủ động 
thức ăn trong nhà thay cho cá thịt. 

Cứ mỗi đợt mưa bão là kèm theo lũ 
lớn, làng quê xơ xác, nước lụt rút đến 
nửa cổ chân mẹ tôi đã xắn quần lội ra 
vườn dội, tạt nước cho khoảnh rau sau 
nhà rửa trôi bớt bún đất, rồi mờ sáng 
xách nước giếng tưới cho các loại rau, 
nước giếng sạch và ấm nên rau nhanh 
chóng hồi phục. Nhờ vậy mà nhiều 
loại rau vẫn trụ được trong mùa mưa 
bão, trong đó rau lang, rau muống là 
loài chịu đựng với nước lũ khỏe nhất, 
những chồi rau non nhú ra chừng 
mươi bữa là xanh bời bời, có thể thu 
hái sử dụng được. 

Lúa mới tháng Tám (nay gọi là vụ 3) 
vừa thu hoạch chạy lũ, tranh thủ hong 
phơi từ trong nhà ra ngoài hè, ngoài 
sân, từng chiếc nong nia và cả chiếu 
nằm đều tận dụng trải lúa, trăn trở đến 
khi lúa khô cho vào bồ, vào lẫm và xay 

giã thành gạo lúa mới để dành ăn vào 
mùa mưa bão. Đợt mưa bão lũ này vừa 
qua, trời hảnh ráo được vài hôm thì lại 
tiếp tục có đợt mưa bão lũ tiếp theo, cứ 
thế suốt mùa có đến trên dưới chục đợt 
mưa bão, trời đất như gần nhau hơn, 
mây vần vũ âm u xám xịt, ít khi thấy 
được mặt trời.  

Mùa mưa bão, mẹ tôi là người vất 
vả nhất trong nhà, chiếc nón cời và áo 
mưa chằm bằng lá cọ ít khi rời khỏi mẹ, 
hết ra giếng xách nước sâu vài chục mét 
lẫm giẫm qua cái sân nhỏ đổ vào giò 
kê ngay cửa bếp, rồi ra vườn hái rau, lọ 
mọ quanh chân đống rơm nhặt từng cái 
nấm rạ, ôm củi dựng vào gần bếp cho 
khô để nấu nướng ba bữa ăn cho cả nhà 
và lo cho heo, gà ăn để bớt la inh tai…
Từ sáng đến chiều tối mẹ loay hoay lo 
công việc từ trong nhà ra ngoài vườn, 
ít khi có thời gian nghỉ ngơi. Lúc nào có 
thể gọi là rảnh, thì mẹ tranh thủ mang 
áo mưa xách đụt ra đồng xúc cua, mùa 
mưa con cua đồng từ cua kềnh đến cua 
mén đều no mập nhiều gạch nên ăn rất 
béo, nướng trên lửa than hoặc kho riêm 
với dầu phộng, hành tiêu ớt tỏi, làm 
kiểu gì ăn cũng ngon. Món ăn khoái 
khẩu nhất là rau lang đọt non luộc vừa 
chín chấm với mắm cua chua kho với lá 

gừng và măng vòi, ăn cơm gạo lúa mới 
vào những ngày mưa gió dầm dề thì 
không thể chê vào đâu.

Đầu hè nhà tôi có gốc khế già ra 
trái quanh năm, ăn không ngọt và 
cũng không chua lắm, thường là xắt 
mỏng kèm với rau ăn bánh xèo. Vào 
mùa  mưa bão thức ăn khan hiếm, 
những trái khế vừa hườm cũng góp 
thêm món vào đĩa rau sống đủ loại từ 
cây nhà lá vườn. Ngoài trời thì mưa cứ 
tầm tã, lúc ào ào, lúc rả rích, gió thổi 
từng cơn qua những khe cửa, nhưng 
trong gian bếp luôn được sưởi ấm. 

Mùa mưa mà được ăn cơm gạo lúa 
mới nấu nồi đồng thì không gì sướng 
bằng. Cơm chín thơm lừng, mẹ bê nồi 
ra để trên cái rế, kéo lại gần phía mình 
thuận tay, mẹ tôi xới cho từng người 
trong nhà liền tay mà vẫn để mắt  giữ 
lửa cho nồi cám heo. Chén đũa bát đĩa 
dọn sẵn trên cái mâm gỗ đặt giữa nhà 
bếp, từ ông bà nội đến cha mẹ và anh 
em tôi ai cũng ngồi trên mỗi chiếc đòn 
gỗ hoặc ống tre chẻ đôi. Nắp vung nồi 
cơm vừa giở ra, mùi thơm của gạo lúa 
mới tỏa ra xông vào mũi thơm lựng, 
bụng ai cũng cồn cào, từng chén cơm 
nóng hổi được mẹ xới bằng đôi đũa 
bếp. Cái trã đất kho mắm cua chua với 

ít con cá rô đồng và lá gừng xắt ria, 
cùng ít măng vòi thái nhỏ được múc ra 
cái tộ (bát) lớn để giữa mâm, gạch cua 
béo ngậy nổi lên màn mỡ. Bát canh 
rau tập tàng nấu với nấm rạ và tương 
dành cho bà nội ăn chay để một bên 
mâm gần chỗ bà nội ngồi. Đĩa rau lang 
luộc và đĩa rau sống đủ loại nào là rau 
húng, tía tô, rau răm, rau càng cua, đu 
đủ hườm bào nhỏ từng cộng với ít lát 
khế đặt bên tộ mắm cua chua, xung 
quanh là vài đĩa nhỏ nước mắm, mắm 
đu đủ trộn với mắm mít, dưa gang và 
hai tộ nhỏ đựng tương, một dành cho 
nội ăn chay, một cho cả nhà ăn. Ông 
nội còn có thói quen, bữa cơm nào 
có thức ăn tươi tươi thì xách hũ rượu 
ngâm thuốc nhâm nhi vài ly mắt trâu 
khề khà, mâm cơm gia đình càng vui.

Mẹ ngồi bên nồi cơm để xới cơm cho 
từng người và tiếp tục thêm củi vào bếp 
để giữ lửa cho cả ngày, củi gốc tre trong 
bếp thi thoảng lại nổ lụp bụp. Cả nhà 
vừa ăn ngon vừa râm ran trò chuyện 
việc đồng áng, việc lợn gà, quên cái lạnh 
mưa bão, ngoài trời vẫn từng cơn gió 
thổi vào nhà và mưa cứ rả rích không 
ngớt, mái ấm gia đình nhỏ ở nông thôn 
vào mùa mưa bão càng ấm áp. 

***
Tuổi thơ của tôi trôi qua đã hơn 

bảy thập niên, ông bà nội và cha mẹ tôi 
cũng đã về với tổ tiên lâu rồi. Làng quê 
ốc đảo xưa của tôi cũng đã lùi vào quá 
vãng lâu lắc lâu lơ, thay vào đó giờ là 
những cây cầu vĩnh cửu bắc qua sông, 
không còn phải lụy đò, đường làng ngõ 
xóm được mở rộng trải bê tông thẳng 
tắp. Và tôi, tôi cũng ly hương về phố 
định cư cũng đã nhiều chục năm nay, 
nhưng trong sâu thẳm ký ức của tôi 
vẫn chưa bao giờ quên những bữa cơm 
rau, mắm muối, đạm bạc mỗi khi mùa 
mưa bão về. Hổm rày nhìn trời mây mù 
xám ui ui lòng không dưng lại trôi vùn 
vụt về ấu thơ ấm áp. Dường như càng 
có tuổi người ta lại trôi về ấu thơ nhiều 
hơn và càng ngày càng nhanh thêm.  

DUYÊN AN

Khẽ khàng trong 
một tiếng rơi
Khẽ khàng trong một tiếng rơi
Mùa chao cánh lá đưa trời vào thu
Êm êm một chút sương mù
Lắng trong mây khói ai vừa qua đây
Lặng im. Úp mặt vào tay
Dường như cơn gió heo may qua đời

Vầng trăng vành vạnh xa khơi
Tròn trong gương sáng mơ người đoàn viên
Tiếng gì… thu rớt bên hiên
Có ai trở gót tàn đêm… mộng tàn

Rơi như chiếc lá khẽ khàng
Đất trời nghe dậy tiếng than buốt lòng
Lá về đâu? Hỏi mênh mông
Người về đâu? Hỏi hư không cuộc người

NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG

Mưa 
Những ánh sáng trên con đường 
              đầm nước
Rực lên 
Đầy xe 
Trên lối đi thing lặng về đêm
Một nhịp ngày đã lỡ 

Mưa phố 
Có thể phút chốc sẽ không còn 
Nối đuôi nhau cách ngăn nhau 
Vời vợi nhau
Mọi tính toán có thể ngừng chờ đến khi  
               mưa tạnh 

Dưới những mái nhà cổ 
Cơn mưa kể lại chuyện
Cơn mưa sáng tạo chuyện 
Áo dài đi trong mưa 
Hạnh phúc đi trong mưa 
Sóng sánh và sóng sánh

Sự che đậy của cây đã làm cơn mưa mềm đi 
Cơn mưa cần sự chở che
Em cần sự chở che 
Cơn mưa tình yêu thầm kín 
Trôi chảy 

Thành phố khờ vụng dại
Chờ cơn mưa chào đời

TRẦN QUỐC TOÀN

Kí ức 
Có khi chiều xuống trong lòng người
Đâu đó phía sau dãy hàng rào hoa giấy
Khuôn mặt thời gian úa vàng sợi nắng
Những nghĩ ngợi của ngày mai
Theo tiếng gió,
Mặt trời ở một ngày khác
Khởi lên, mùa đông, mùa của sự rơi rụng
Quanh lối về.

Chạm phải kí ức làng quê
Đống rơm, đứa bé, mấy con gà bới lên từ  
                           đất thức ăn
Bếp lửa, bà lão ngồi đổ bánh xèo, và mưa  
         bắt đầu phủ xuống,
Vang ra câu hát cải lương từ chiếc  
                                                                    radio cũ...

Đàn kiến khiêng hạt thóc về tổ
Tiệm cắt tóc vắng khách,
Dưới mái nhà, thời gian đọng trong                                  
             chum vại
Con đường kể về những người trồng  
                bông cúc tháng mười hai
Có khi mùa xuân bắt đầu từ cái lạnh    
                             mùa đông
Những đôi mắt tròn xoe bên khung 
                 cửa sổ
Khi cơn bão đi qua,
Mầm mạ lại bắt đầu cho kí ức phục sinh.

MY TIÊN

Hoa linh lan
Trong lời phủ dụ của mùa đông
Khuyên nàng hãy buồn và hãy khóc
Năm tháng kiếm lời trên da thịt non tơ
Chỉ có nàng làm  giọt sương biết thở

Tiếng kêu yếu ớt từ lòng đất
Hơi thở nàng khai phóng một sinh linh 
Những gân tơ len lỏi trong hốc mắt
Nàng vươn mình sinh hạ bình minh

Và băng tuyết phủ phục dưới chân
Dâng cho nàng sự trinh nguyên thuần khiết
Cất giữ lời cầu nguyện thiêng liêng 
Của những con tim vì yêu
Mà tan vỡ

Xin nàng đừng trắng
Như mùa đông
Đứng trước nàng ta luôn mang trọng tội
Vì đam mê.
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TRONG NƯỚC

Báo Đảng phải có tiếng nói phản biện 
mạnh mẽ, mang tính xây dựng

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị “Nâng 
cao chất lượng báo Đảng toàn quốc”.

Ngày 12.11, tại TP Đà Nẵng, Ban 
Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân 
và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ 
chức Hội nghị nâng cao chất lượng báo 
Đảng toàn quốc năm 2022.

Hội nghị là sự kiện báo chí truyền 
thông đặc biệt quan trọng của những 
người làm báo Đảng trên cả nước, 
với sự hiện diện của lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước, lãnh đạo báo Đảng 63 tỉnh, 
thành cùng nhiều chuyên gia, diễn giả 
là nhà báo, lãnh đạo của các cơ quan 
báo chí lớn toàn quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo 
Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa 
khẳng định: Báo Đảng và đội ngũ 
những người làm báo Đảng cả nước 
đã khẳng định được vị trí, vai trò quan 
trọng - là vũ khí tư tưởng sắc bén của 
Đảng, là phương tiện thông tin tuyên 

truyền hữu hiệu của các cấp ủy đảng, 
chính quyền và là diễn đàn tin cậy của 
đảng viên, người dân.

Do đó, các cơ quan báo Đảng phải 
tiên phong trong công tác thông tin 
tuyên truyền chủ trương, đường lối, 
chính sách của Đảng và pháp luật Nhà 
nước; khẳng định vai trò là nguồn 
thông tin chính thống, tin cậy, chính 
xác; kịp thời phát hiện, biểu dương 
những nhân tố tích cực, điển hình tiên 
tiến. Đồng thời, phản ánh những băn 
khoăn, trăn trở, những vấn đề bức thiết 
đặt ra từ đời sống tại địa phương; tích 
cực tham gia công tác bảo vệ nền tảng 
tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản 
bác các thông tin quan điểm sai trái, 
thù địch...

Ông Nghĩa cũng chỉ rõ báo Đảng 
vẫn còn một số hạn chế, bất cập, có lúc, 
có thời điểm một số cơ quan báo chí 

chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm 
vụ, sứ mệnh và trọng trách của tờ báo, 
tạp chí của Đảng...

“Các cơ quan báo Đảng cần chủ 
động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với 
các đơn vị làm công tác tư tưởng, phối 
hợp với các ngành, các cấp trong hệ 
thống chính trị, không ngừng đổi mới 
công tác tuyên truyền theo hướng 
“Tích cực, chủ động, gắn lý luận với 
thực tiễn”, tăng cường “Xây đi đôi với 
chống”, lấy “cái đẹp dẹp cái xấu”, coi 
trọng tính giáo dục, thuyết phục và 
nêu gương”, ông Nghĩa cho biết.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung 
thảo luận những chủ đề: Đổi mới sáng 
tạo trong báo chí xây dựng Đảng; tháo 
gỡ khó khăn về cơ chế chính sách cho 
báo Đảng; nâng cao chất lượng nội 
dung để duy trì vị thế của báo Đảng; 
chuyển đổi số và công nghệ làm báo 
hiện đại; đa dạng nguồn thu cho các 
cơ quan báo chí; phát triển báo chí 
đa kênh, đa nền tảng để tiếp cận  
công chúng.

Chiều cùng ngày, Hội nghị đã 
hoàn thành toàn bộ nội dung chương 
trình đề ra và bế mạc. Phát biểu chỉ 
đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính 
trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn 
Thưởng yêu cầu hệ thống báo Đảng 
tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ 
về vai trò, vị trí của mình, xứng đáng 
là tiếng nói của Đảng, chính quyền và 
nhân dân. Báo Đảng phải tiếp tục đổi 
mới, ngày thêm “chuyên nghiệp, nhân 
văn, hiện đại”, không chỉ phản ánh đầy 
đủ, sinh động tình hình thực tế, mà 
phải vươn lên, góp phần thúc đẩy sự 
phát triển của xã hội; không chỉ đáp 
ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao 
của công chúng, mà phải định hướng 
công chúng, động viên, cổ vũ triệu 
người như một đồng lòng xây dựng và 
bảo vệ quê hương, đất nước…

(Theo Nhân Dân)

Tuyệt đối không để 
thiếu hụt nguồn 
cung xăng dầu trong 
mọi tình huống

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh 
Khái vừa ký Công điện số 1085/CĐ-
TTg ngày 11.11.2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc quản lý, điều hành 
mặt hàng xăng dầu, trong đó yêu cầu 
Bộ Công Thương chỉ đạo ngay các 
thương nhân đầu mối kinh doanh xăng 
dầu cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị 
trường trong nước, bảo đảm tuyệt đối 
không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn 
cung xăng dầu trong mọi tình huống.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, 
giám sát việc bảo đảm tổng nguồn xăng 
dầu tối thiểu của các thương nhân theo 
đúng quy định. Triển khai quyết liệt 
các giải pháp theo thẩm quyền để khắc 
phục tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục 
bộ ngay từ ngày 12.11.2022…

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 
UBND các tỉnh, thành phố cùng các bộ, 
ngành liên quan: Tài chính, KH&ĐT, 
CA, TT&TT… theo chức năng, nhiệm 
vụ, thẩm quyền được giao nghiêm túc, 
khẩn trương thực hiện các văn bản chỉ 
đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ về quản lý, điều hành mặt hàng 
xăng dầu, nỗ lực thực hiện tổng thể các 
giải pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn và 
bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị 
trường trong nước, bao gồm cả những 
giải pháp trước mắt và lâu dài, kịp thời 
ổn định tâm lý xã hội và người dân, 
tránh gây hoang mang trong dư luận.               

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Bộ GD&ĐT sẽ phê 
duyệt việc tổ chức 
thi IELTS trong 
một vài ngày tới

Theo thông cáo báo chí của Bộ 
GD&ĐT, nhằm bảo đảm chức năng 
quản lý hoạt động liên kết tổ chức thi 
cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của 
nước ngoài được thực hiện đúng các 
quy định của pháp luật, bảo vệ quyền, 
lợi ích của người được cấp chứng chỉ và 
các bên liên kết, đồng thời hoàn thiện 
các quy định của pháp luật theo quy 
định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, 
Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 
11/2022/TT-BGDĐT quy định về liên 
kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực 
ngoại ngữ của nước ngoài.

Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn các đơn 
vị, tổ chức, cơ sở liên kết tổ chức thi 
khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để thẩm 
định, phê duyệt, đồng thời Bộ cũng tập 
trung để rút ngắn tối đa thời gian xử 
lý các hồ sơ này (trong vòng 20 ngày).

Tuy nhiên, do hồ sơ đề nghị phê 
duyệt của nhiều cơ sở chưa đầy đủ nên 
tiến trình xử lý kéo dài khiến một số 
đơn vị, tổ chức chưa thể tổ chức thi, ảnh 
hưởng tới kế hoạch thi cử của những 
người có nhu cầu thi. 

Để giải quyết vấn đề trên, Bộ 
GD&ĐT đề nghị các cơ sở khẩn trương 
hoàn thành hồ sơ theo quy định. Sau 
khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, Cục Quản 
lý chất lượng, Bộ GD&ĐT sẽ ưu tiên tập 
trung xử lý, nhanh chóng phê duyệt cho 
các cơ sở tổ chức thi cấp chứng chỉ năng 
lực ngoại ngữ (đặc biệt là chứng chỉ 
IELTS, TOEFL) trong một vài ngày tới.

(Theo Lao Động)

Bệnh nhân 15 tuổi tử vong do nhiễm vi khuẩn Whitmore
Tối 12.11, Bệnh viện Nhi Trung ương 

xác nhận, bệnh nhân 15 tuổi (ở Nghi 
Sơn, Thanh Hóa) điều trị tại đây đã tử 
vong đêm 11.11, do suy đa tạng, hoại 
tử ruột vì nhiễm vi khuẩn Whitmore.

Trước đó, bệnh nhân được chuyển 
đến Bệnh viện Nhi Trung ương vào 
ngày thứ 12 sau khi khởi phát bệnh. Trẻ 
nhập viện trong tình trạng nặng gồm: 
Phổi tổn thương, suy hô hấp, vẫn còn 
ban sẩn xuất huyết ở 2 bàn tay. Bệnh 
nhân tiếp tục được thở máy, duy trì vận 
mạch, điều trị tích cực, lọc máu... và xét 
nghiệm tìm căn nguyên. 

Kết quả cấy máu sau đó cho thấy trẻ 
nhiễm vi khuẩn gram âm Burkholderia 
pseudomallei. Các bác sĩ đã chẩn đoán 
trẻ bị shock nhiễm khuẩn/suy đa tạng/

Hơn 240 nghìn công nhân thiếu việc làm cuối năm
Ngày 11.11, ông Trần Thanh Hải, 

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng 
LĐLĐ Việt Nam, cho biết  thống 
kê trên chưa đầy đủ do tình trạng 
cắt giảm lao động, giờ làm đang 
diễn ra diện rộng. Lao động thiếu 
việc chủ yếu trong DN dệt may, da 
giày, chế biến gỗ. Để giữ chân công 
nhân, nhiều nhà máy dùng hết phép 

năm nay và ứng phép năm 2023 để  
bù đắp.

Lo ngại tình trạng thiếu việc diễn 
ra mạnh vào cuối năm, lãnh đạo Tổng 
LĐLĐ Việt Nam đôn đốc công đoàn cơ 
sở có giải pháp bảo vệ người lao động, 
tránh dẫn đến tranh chấp, ngừng việc 
tập thể.

Lý giải nguyên nhân công nhân 

thiếu việc, ông Hoàng Quang Phòng, 
Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho 
biết chịu ảnh hưởng từ tình hình thế 
giới, nhiều thị trường nước ngoài dự 
báo sức mua lớn, năng lực chi trả cao, 
nhưng nay không được như kỳ vọng 
dẫn đến DN thiếu hụt đơn hàng.

(Theo VnE)

Một trường hợp nhiễm Whitmore với các biểu hiện 
tổn thương hoại tử trên da.

Whitmore.
Qua khai thác bệnh sử, trước khi 

khởi phát bệnh, trẻ đi học về gặp mưa, 
bị sốt cao liên tục 4 ngày, ho, nổi sẩn 
ban kèm đau tức ngực phải, đau bụng...

Sau khi được điều trị tại địa phương, 
tình trạng không tiến triển, trẻ được 
chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương  
vào ngày thứ 12 của bệnh, trong tình 
trạng rất nặng, đã không thể qua khỏi.

Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo của 
Bệnh viện Nhi Trung ương và của hệ 
thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã ghi 
nhận 3 trường hợp mắc bệnh Whitmore, 
trong đó có 2 trường hợp là trẻ em tại TX 
Nghi Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh 
Hóa, 1 trường hợp là người lớn tại huyện 
Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng 
cường giám sát chặt chẽ tình hình bệnh 
Whitmore để phát hiện sớm các trường 
hợp mắc và xử lý điều trị.

(Theo Dân Trí)
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Thủ tướng Phạm Minh Chính  
dự hội nghị ASEAN với các đối tác

Ngày 12.11, tại Phnom Penh 
(Campuchia), tiếp tục chương trình 
làm việc trong khuôn khổ Hội nghị Cấp 
cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN) lần thứ 40, 41 và các hội nghị 
liên quan, lãnh đạo các nước ASEAN 
và đối tác đã tham dự Hội nghị Cấp 
cao ASEAN+3 (với Trung Quốc, Hàn 
Quốc, Nhật Bản) và các hội nghị cấp cao 
ASEAN với Ấn Độ, Australia, Nhật Bản, 
Hoa Kỳ và Canada.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao 
Việt Nam tham dự các hội nghị.

Cùng với kiểm điểm quá trình hợp 
tác, các lãnh đạo tập trung thảo luận, đề 
ra các định hướng phát triển quan hệ 
giữa ASEAN với các đối tác, phối hợp 
ứng phó các thách thức đang nổi lên, 
đồng thời trao đổi về các vấn đề quốc 
tế và khu vực cùng quan tâm.

Các đối tác tái khẳng định ủng hộ vai 
trò trung tâm của ASEAN, tham gia và 
đóng góp tích cực trong các cơ chế do 
ASEAN chủ trì, định hình cấu trúc khu 
vực mở, bao trùm, minh bạch và đề cao 
luật pháp quốc tế.

Tại mỗi hội nghị, Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Minh Chính đều có bài 
phát biểu khẳng định quan hệ hợp 
tác giữa ASEAN với các đối tác tiếp 
tục ghi nhận những bước tiến thực 
chất, khẳng định tăng cường đoàn kết 
và vai trò trung tâm của ASEAN, nâng 
cao hiệu quả các cơ chế do ASEAN 
dẫn dắt, xây dựng lòng tin, góp phần 
củng cố cấu trúc mở, minh bạch, bao 
trùm và dựa trên luật lệ. Thủ tướng 

đánh giá cao các chương trình, dự 
án hợp tác thiết thực với các đối tác 
là những đóng góp quan trọng đối 
với tiến trình xây dựng Cộng đồng 
ASEAN, tạo dựng môi trường thuận 
lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển 
bền vững.

Sáng cùng ngày, bên lề Hội nghị 
Cấp cao ASEAN tại thủ đô Phnom Penh 
(Campuchia), Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính đã gặp gỡ, đối thoại 
với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk 
Yeol; Phó Tổng thống Ấn Độ Jagdeep 
Dhankhar; Thủ tướng Singapore Lý 
Hiển Long.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Hàn 

Quốc Yoon Suk Yeol, Thủ tướng trân 
trọng chuyển lời của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống 
Yoon Suk Yeol sớm thăm Việt Nam. Thủ 
tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai 
bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, 
đầu tư, thương mại, ODA.

Trong buổi tiếp Phó Tổng thống Ấn 
Độ Jagdeep Dhankhar, Thủ tướng Phạm 
Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường 
hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, 
đề nghị Ấn Độ mở cửa thị trường hơn 
nữa cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là 
nông sản…

(Theo TTXVN, TTO)

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 25.                        Ảnh: TTXVN

Tổng thống Joe Biden ngày 12.11 có 
mặt tại Campuchia để tham dự hai sự 
kiện quan trọng cùng các lãnh đạo Đông 
Nam Á và châu Á, gồm Hội nghị cấp 
cao ASEAN - Mỹ và Hội nghị Cấp cao 
Đông Á (EAS).

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông 
Biden đến khu vực Đông Nam Á kể từ 
khi nhậm chức vào đầu năm 2021, đồng 
thời là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa 
ông với các lãnh đạo ASEAN trong năm 
nay, sau hội nghị cấp cao đặc biệt tại 
Washington hồi tháng 5.

“Chuyến thăm này thể hiện sự tích 
cực của cơ chế hợp tác ASEAN. Chúng 
tôi đều mong muốn mọi đối tác ASEAN 
ghé thăm và gặp các lãnh đạo, đặc biệt 
là những đối tác cường quốc”, ông Kung 
Phoak, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và 
Hợp tác Quốc tế Campuchia kiêm người 
phát ngôn Hội nghị Cấp cao ASEAN lần 
thứ 40, 41, cho biết.

Quốc vụ khanh Campuchia nhận 
định ông Biden đến dự hội nghị cùng 
các lãnh đạo Đông Nam Á là diễn biến 
tích cực cho cả ASEAN và Mỹ, mở ra cơ 
hội để các bên xây dựng quan hệ hợp tác 
vững chắc và toàn diện hơn.

(Theo VnExpress.net)

Chuyến thăm của 
ông Biden củng cố 
cam kết của Mỹ  
với ASEAN

Chiều 11.11, tại Trung tâm Huấn 
luyện quân sự Quốc gia 4, Bộ Quốc 
phòng Việt Nam tổ chức Lễ bế mạc Giải 
bắn súng quân dụng lục quân các nước 
ASEAN lần thứ 30 (AARM-30).

Sau hơn 7 ngày thi đấu, với nỗ 
lực, quyết tâm của 10 đoàn tuyển thủ, 
Giải bắn súng quân dụng lục quân các 
nước ASEAN lần thứ 30 đã thành công  
tốt đẹp.

Kết quả chung cuộc, Việt Nam xếp 
thứ nhất toàn đoàn với 17 HCV, 15 HCB 
và 10 HCĐ.

Xếp thứ hai và thứ ba chung cuộc lần 
lượt là Indonesia với 13 HCV, 13 HCB, 
8 HCĐ và Philippines với 12 HCV, 13 
HCB, 8 HCĐ.

Tiếp nối Việt Nam, Thái Lan sẽ là 
nước đăng cai tổ chức các sự kiện này 
trong năm 2023.                         (Theo LĐO)

Việt Nam đứng thứ nhất toàn đoàn Giải bắn súng lục quân ASEAN

Đội tuyển Việt Nam tham gia Giải bắn súng quân 
dụng lục quân các nước ASEAN lần thứ 30.  Ảnh: TTXVN

l Ngày 12.11, Nga và LHQ bắt đầu 
đàm phán nhằm giải quyết những quan 
ngại của Nga liên quan đến thỏa thuận 
xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Thỏa 
thuận này dự kiến hết hạn vào ngày 
19.11.
l Cố vấn lâu năm của cựu Tổng 

thống Mỹ Donald Trump, ông Jason 
Miller, ngày 12.11 cho biết ông Trump 
trong tuần tới sẽ thông báo tham gia 
cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.
l Mỹ cam kết khoản tài trợ trị giá 

375 triệu USD cho Ai Cập trong một 
thập kỷ để chống lại biến đổi khí hậu và 
chuyển đổi nền kinh tế toàn cầu sang 
các nguồn năng lượng sạch hơn.
l Ukraine cho biết đang xây dựng 

một bức tường ở biên giới phía Bắc giáp 
Belarus trong bối cảnh xung đột giữa 
Kiev với Moskva vẫn căng thẳng. Bức 
tường rào dây thép gai dài 3 km đã được 
dựng lên ở khu vực Volyn, giáp biên giới 
với Belarus. (Theo VOV.VN. TTXVN)

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12.11 cho 
biết, các lực lượng Nga đã hoàn thành 
việc tái triển khai quân đội đến tả ngạn 
sông Dnipro ở khu vực Kherson. Theo 
bộ này, cuộc điều động đã được hoàn tất 
vào sáng 11.11 (theo giờ địa phương).

Bộ Quốc phòng Nga cũng phủ nhận 
báo cáo cho rằng quân đội Nga đã bỏ lại 
các khí tài quân sự hoặc có nhiều binh sĩ 
Nga bị thương trong quá trình rút quân.

“Các đơn vị của Nga đã thiết lập các 
cứ điểm và tuyến phòng thủ, không để 
xảy ra bất cứ tổn thất nào về vũ khí, 
nhân lực, phương tiện. Nga cũng hỗ trợ 
tất cả những người dân thường muốn 
rời khỏi hữu ngạn sông Dnipro ở vùng 
Kherson”.

Bộ này cho biết thêm, quân đội 
Ukraine đã cố gắng ngăn chặn hoạt 
động sơ tán dân thường qua sông bằng 
cách dội hỏa lực pháo binh nhưng không 
thành công.                        (Theo VOV.VN)

Bộ Quốc phòng Nga 
lên tiếng về việc rút 
quân khỏi Kherson

Các binh sĩ Ukraine xuất hiện trên đường phố 
Kherson ngày 11.11.                                           Ảnh: AP

Trung Quốc phóng thành công  
tàu chở hàng Thiên Châu - 5

Sáng 12.11, Trung Quốc vừa phóng 
thành công tàu chở hàng Thiên Châu - 5, 
nhằm chuẩn bị những bước cuối cùng 

Tên lửa đẩy Trường Chinh 7Y6 đưa tàu Thiên 
Châu - 5 lên trạm vũ trụ.                   Ảnh: Chinanews

cho việc hoàn thành xây dựng trạm vũ 
trụ Thiên Cung. 

Khoảng 10 phút sau khi phóng đi, 
Thiên Châu - 5 đã tách khỏi tên lửa 
và đi vào quỹ đạo định sẵn, đánh dấu 
sự thành công của sứ mệnh phóng  
lần này.

Tiếp sau đó, con tàu này cũng đã 
hoàn thành việc kết nối nhanh với tổ 
hợp trạm vũ trụ. Đây là lần đầu tiên phi 
hành đoàn của Trung Quốc đón một tàu 
chở hàng ngay tại trạm vũ trụ.

Được biết, tàu chở hàng Thiên  
Châu - 5 mang theo các vật tư tiêu hao, 
thuốc phóng và thiết bị thí nghiệm phục 
vụ cho 3 phi hành gia của tàu vũ trụ có 
người lái Thần Châu - 15 sử dụng trong 
vòng 6 tháng trên quỹ đạo. Con tàu này 
dự kiến sẽ được phóng lên trạm vũ trụ 
vào cuối tháng 11.            

  (Theo VOV.VN)

Trưởng đoàn các nước ASEAN và Tổng thống Joe 
Biden (thứ hai từ phải sang) chụp ảnh chung tại 
Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 10.

 Ảnh: TTXVN
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Ngoài việc lựa chọn trang phục đẹp phù hợp 
thì quý cô công sở cũng cần chú ý tới phụ 
kiện. Một trong những món đồ để chị em 
nâng style chính là túi xách. Do dành phần 
lớn thời gian trong ngày tại văn phòng nên 
các nàng công sở thường cần đem theo 
nhiều món đồ, hiểu được vấn đề này của 
phái đẹp, xin gợi ý một số mẫu túi xách kiểu 
dáng thời trang và có tính ứng dụng cao, 
phù hợp với cuộc sống hiện đại, giúp các 
nàng công sở có một hình ảnh thật nền nã 
và chuyên nghiệp. (Theo guu.vn)

Những mẫu túi xách 
đẹp cho nàng công sở

Lần đầu tiên truyền máu nuôi trong phòng thí nghiệm cho người
Theo Guardian, mới đây các nhà khoa 

học tại Anh đã thử nghiệm thành công 
phương pháp truyền hồng cầu nuôi cấy 
từ phòng thí nghiệm cho người. Đây là 
cuộc thử nghiệm đầu tiên trên thế giới về 
phương pháp này.

Các nhà khoa học sử dụng hồng cầu 
được nuôi từ tế bào gốc của người hiến, 
với mục tiêu cách mạng hóa các liệu pháp 
điều trị ở bệnh nhân mắc chứng thiếu máu 
hồng cầu lưỡi liềm và bệnh tan máu bẩm 
sinh. Những người đã được truyền hồng 
cầu là hai tình nguyện viên khỏe mạnh.

Các nhà khoa học cho biết họ cần tới 
24 lít dung dịch dinh dưỡng để nuôi cấy 
1 - 2 thìa cà phê hồng cầu. Các tế bào gốc 
được đặt trong một dung dịch dinh dưỡng 
trong 18 - 21 ngày, giúp chúng có thể nhân 
lên và phát triển thành tế bào hoàn chỉnh.

Việt Nam là điểm đến 
di sản số một thế giới 
năm 2022
Việt Nam thắng giải Điểm đến di sản 
hàng đầu thế giới, còn Hà Nội được vinh 
danh là thành phố tốt nhất cho các kỳ 
nghỉ ngắn ngày.

Du khách chụp ảnh bên hồ Hoàn Kiếm, trung tâm 
thủ đô Hà Nội. 

Tại lễ trao giải World Travel Awards 
2022 (WTA) diễn ra tại Oman, nhằm vinh 
danh các khách sạn, điểm đến, hãng lữ 
hành hàng đầu thế giới trong lĩnh vực 
du lịch. 

Việt Nam  được vinh danh ở hạng 
mục “Điểm đến di sản hàng đầu thế 
giới 2022”. Trước đó, năm 2020 và 2019, 
Việt Nam cũng giành chiến thắng ở giải 
thưởng quan trọng này. Điều này thể 
hiện được sự thích thú, yêu mến của du 
khách quốc tế đối với việc khám phá bề 
dày văn hóa, lịch sử của Việt Nam.

Thủ đô  Hà Nội  thắng giải “Thành 
phố hàng đầu thế giới cho các kỳ nghỉ 
ngắn”. Để được vinh danh ở hạng mục 
này, Hà Nội đã vượt qua những nơi khác 
trên bản đồ du lịch thế giới như Athens 
(Hy Lạp), Duabi (UAE), Geneva (Thụy Sĩ), 
Las Vegas và New York (Mỹ) cũng như 
quán quân năm 2020 Lisbon (Bồ Đào 
Nha). Năm 2021, danh hiệu này thuộc 
về thủ đô Moskva của Nga.

Mộc Châu, Sơn La được vinh danh 
tại hạng mục “Điểm đến thiên nhiên khu 
vực hàng đầu thế giới”. Trước đó, nơi này 
cũng nhận giải thưởng “Điểm đến thiên 
nhiên hàng đầu khu vực của châu Á”, 
cũng do WTA bình chọn.

Tam Đảo, Vĩnh Phúc trở thành “Thị 
trấn hàng đầu thế giới 2022”, vượt qua 
các ứng cử viên nổi tiếng khác như 
Český Krumlov (Cộng hòa Czech), Hāna, 
Maui, Hawaii (Mỹ) hay làng cổ Shirakawa 
(Nhật Bản).

Phú Quốc, Kiên Giang được xướng 
tên ở hạng mục Hòn đảo có thiên nhiên 
hấp dẫn hàng đầu thế giới. Để đoạt được 
giải thưởng này, Phú Quốc đã xuất sắc 
vượt qua 6 đối thủ nặng ký khác, trong 
đó có nhiều đảo được mệnh danh là 
thiên đường như Zanzibar của Tanzania 
hay quần đảo Lofoten của Na Uy. Giải 
thưởng cũng khẳng định sức hấp dẫn 
đặc biệt của Phú Quốc, hòn đảo đang 
nổi lên như một điểm đến không chỉ 
có vẻ đẹp hoang sơ mà còn vô cùng đa 
dạng trải nghiệm.  (Theo VnExpress.net)

Nhiều điểm du lịch sinh thái ở Mộc Châu thu hút 
du khách.                 Ảnh: VOV.VN

Máu nhân tạo trong phòng thí nghiệm.

Các hồng cầu “nhân tạo” được đánh 
dấu sinh học, giúp chúng có thể được theo 
dõi trong 6 tháng sau khi được truyền vào 
cơ thể người nhận. Cả hai người này đều 
không gặp phản ứng phụ.

“Cuộc thử nghiệm đầy thách thức 
và thú vị này đóng vai trò quan trọng 
cho nỗ lực tiến tới sản xuất máu từ tế 

bào gốc. Đây là lần đầu tiên máu được 
nuôi cấy ở phòng thí nghiệm (từ tế bào 
gốc của người cho) được truyền vào cơ 
thể. Chúng tôi hào hứng theo dõi các tế 
bào sẽ vận hành thế nào vào cuối cuộc 
thử nghiệm”. Zing dẫn lời Giáo sư Ashley 
Toye (ĐH Bristol, Anh) và cũng là nhà điều 
tra chịu trách nhiệm thực hiện cuộc thử 
nghiệm phối hợp với Trung tâm Máu và 
Cấy ghép NHS (NHS là tên viết tắt của Cơ 
quan Y tế Quốc gia Anh).

Nhóm của giáo sư Toye đang theo dõi 
diễn biến của hai người nhằm phân tích 
hiệu quả của máu nhân tạo so với máu 
bình thường. Dự án sẽ lần lượt tiến hành 
truyền máu nuôi từ tế bào gốc cho ít nhất 
10 người tình nguyện. Mỗi người được tiếp 
nhận 2 đợt truyền máu, cách nhau ít nhất 
4 tháng.            (Theo suckhoedoisong.vn)












